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ПРЕДГОВОР

Четвъртото издание на Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент 
„Икономика“ на Нов български университет се концентрира върху акту-
ални проблеми на икономиката, бизнеса, финансите и маркетинга. Публи-
куваните статии представят научноизследователската дейност на щатни 
преподаватели и студенти от Нов български университет и на колеги от 
други университети.
Основната цел на изданието е да се даде публичност и достъпност на из-
следванията на преподавателите и студентите, така че да могат да се полз-
ват както като учебни материали в бакалавърските и магистърските про-
грами в департамента, така и като справочна литература за бизнеса.
Включените научни материали са резултат на задълбочени научни и прак-
тически изследвания през учебната 2018/2019 година. Тяхната цел е да по-
вишат ефективността и качеството на обучението, да актуализират пре-
подавания материал с последните новости от областта на икономиката и 
бизнеса.



ДОБРОВОЛНОТО ПЕНСИОННО 
ОСИГУРЯВАНЕ КАТО СТРАТЕГИЧЕСКО 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ПЕНСИОННИЯ 
ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ 
        

Проф. д-р Иванка Данева
Департамент „Икономика“, Нов български университет
idaneva@nbu.bg

Резюме: Постигането на адекватни до-
ходи след пенсиониране предполага дивер-
сифициране на източниците на пенсионен 
доход и акцентиране върху капиталовопо-
кривните схеми на осигуряване. Осигурява-
нето в доброволни пенсионни фондове на 
база дефинирани вноски се разглежда като 
част от тристълбовия пенсионен модел в на-
шата страна.  В статията се разглеждат пока-
затели, очертаващи неговата роля. Посочват 
се предпоставки и се очертават конкретни 

мерки, които  ще доведат до активизиране 
на участието на осигурените лица и техните 
работодатели в пенсионните планове на до-
броволна основа с оглед по-пълно използва-
не на неговия потенциал за повишаване на 
общия коефициент на заместване на дохода.

Ключови думи: капиталовопокривно 
осигуряване, пенсия, коефициент на зави-
симост, коефициент на заместване, добро-
волни пенсионни фондове.

VOLUNTARY PENSION INSURANCE AS 
A STRATEGIC CHALLENGE OF PENSION  
MARKET IN BULGARIA

Prof. Ivanka Daneva, Ph.D.
Department of Economics, New Bulgarian University 
idaneva@nbu.bg

Summary: Achieving adequate post-re-
tirement income implies diversification of 
sources of retirement income and an emphasis 
on funded insurance schemes. The provision in 
voluntary defined contribution pension funds 
is considered as a part of the three-pillar pen-
sion model in our country. The article examines 
indicators outlining its role. Рrerequisites are 
pointed out and specific measures that will en-

hance the participation of insured persons and 
their employers on a voluntary pension plan 
with a view to more fully utilizing its potential 
to increase the total income replacement ratio 
are considered. 

Keywords: funded insurance, pension,  
replacement rate, dependency coefficient, re-
placement rate, voluntary pension funds
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Увод

В развитите и в развиващите се страни 
демографските трансформации са макро-
икономически фактор, който се отразява 
върху структурата на икономиката и по-
треблението, финансовите пазари, общия 
размер на спестяванията, публичните раз-
ходи и други. От тях произтичат огромни 
дългосрочни предизвикателства пред всич-
ки сфери на обществения живот, в т.ч. и 
пред социалноосигурителните системи, ва-
жна част от които е пенсионната система. 
Независимо от отличията между системите 
за социална сигурност на отделните страни, 
основните направления, в които в повече-
то страни се препоръчва оптимизиране на 
пенсионния модел и се предприемат проме-
ни, са свързани с програми за редуциране 
на бедността и безработицата, с изменения 
в публичната разходопокривна система, с 
капиталовопокривната система и с инди-
видуалните пенсионни спестявания. Всяка 
страна решава проблемите на адекватността 
и устойчивостта на пенсионната си система, 
отчитайки редица общи и специфични фак-
тори. Поради широтата и многоаспектност-
та на тези проблеми в настоящата статия се 
разглеждат възможностите на добровол-
ното осигуряване в капиталови пенсионни 
схеми за преодоляване на предизвикател-
ствата пред пенсионната система в нашата 
страна в условия на неблагоприятна демо-
графска еволюция. 

Реформиране на пенсионните системи 
и портфолио от пенсионни доходи

Демографската еволюция резултира в 
нарастване на средната продължителност 
на живота, което в развиващите се страни, 
в т.ч. и в нашата страна, се осъщестява ус-
корено и бързо ще достигне това в разви-
тите държави. Оттук произтичат и редица 
проблеми пред разходопокривните осигу-
рителни системи. Невъзможно е да се под-
държа механизъм, основан на активно ра-
ботещите, които относително намаляват в 
сравнение с нарастващия брой пенсионери 
/влошаване на коефициента на икономиче-
ска зависимост/. 

Застаряването на населението намира 
своята проекция в т. нар. риск от наджи-
вяване, който се изразява най-общо в това, 
че пенсионерът ще живее повече от вре-
мевия период, заложен в биометричната 
таблица за смъртност, въз основа на която 
е изчислена неговата пенсия, т.е. средства-
та за изплащане на пенсията са разчетени 
за период, който пенсионерът надживява. 
Солидарността означава споделяне на този 
риск между поколенията при разходопо-
кривния принцип на финансиране. При 
капиталовопокривни пенсионни схеми 
рискът от надживяване се споделя в оп-
ределени граници посредством пазара на 
пенсионни продукти.  

В практико-приложен аспект разходопо-
кривните системи  се изправят пред пробле-
ми, свързани със съществено нарастване на 
дефицита и редукция на коефициента на за-
местване. За тяхното решаване в отделните 
страни постоянно се осъществяват параме-
трични реформи, включващи: 

 - повишаване на възрастта за пенсиони-
ране; 

 - приближаване на ефективната пенси-
онна възраст до официалната пенсион-
на възраст чрез повишаване на мини-
мално изискуемата пенсионна възраст, 
увеличаване на броя на годините оси-
гурителен стаж, изискуем за придоби-
ване на право на пенсия, стимули за 
по-дълъг трудов живот; 

 - изчисляване на пенсиите въз основа на 
данните от целия трудов стаж;

 - актуализиране на пенсиите на база 
на ценовия индекс и растежа на въз-
награжденията /осигурителния доход/; 

 - изключване от задълженията за пла-
щане на данъци на работниците с 
ниско заплащане; 

 - освобождаване на ниските пенсии от 
облагане с данъци /в случай че в дадена 
страна пенсиите са облагаеми/; 

 - относително по-високи пенсии в срав-
нение със заплатите за нискодоходни-
те работещи и други.
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За решаването на проблемите на пенси-
онните системи в страни с развиващи се па-
зари са осъществени структурни реформи 
в страните от Латинска Америка и Европа, 
включващи въвеждането на индивидуално 
финансирани системи с различни типове 
на осигурителни схеми и преминаване към 
многостълбови системи, в които разходо-
покривната пенсионна система се допълва 
с пенсионни фондове на капиталовопокри-
вен принцип. Този подход създава условия 
за по-добра диверсификация на риска по-
ради различните фактори, въздействащи 
върху рисковете съответно на капиталовата 
и разходопокривната част на пенсионната 
система, което означава, че оптималният 
подход е комплексна система, включваща 
двете форми на финансиране на осигуря-
ването. Разбира се, следва да се взема под 
внимание и степента на корелация между 
отделните видове рискове на разходопо-
кривната и капиталовата части на пен-
сионната система. Във всяка съвременна 
държава обаче щедростта на системата на 
социално осигуряване се предопределя от 
относителната ефективност на алтернатив-
ните на разходопокривната система форми 
на осигуряване (Данева, 2016, с. 11–20).

Конкретните характеристики на пенси-
онните реформи се предопределят в зна-
чителна степен от доминиращите вижда-
ния за начина, по който ще се разширят 
източниците на пенсия, за да се повиши 
адекватността на пенсиите (Павлов, 2007, с. 
298–309). Според прилагания модел на пен-
сионно осигуряване в дадена страна източ-
ниците на доход под формата на пенсия се 
разграничават по следния начин:

 - Натрупани пенсионни права в публич-
ната разходопокривна система;

 - Пенсионни права, натрупани за пла-
щания от професионални пенсионни 
планове на база дефинирани пенсии;

 - Натрупани активи в пенсионни плано-
ве на база на дефинирани вноски (на 

задължителна и/или на доброволна 
основа);

 - Натрупани активи в лични пенсионни 
планове на база дефинирани вноски.

Следователно, адекватността на доходи-
те под формата на пенсия в съвременните 
пазарни икономики се обуславя от форми-
рането на своеобразно „портфолио“ от до-
ходи от отделните съставляващи  пенсион-
ната система с цел постигане на приемлив 
коефициент на заместване.1 Статистиче-
ските данни недвусмислено сочат за трайни 
тенденции на динамичен растеж на капита-
ловопокривното осигуряване, увеличаване 
на публичните разходи за пенсии и по-бър-
зо нарастване на плановете на база дефини-
рани вноски (OECD, Global pension statistics, 
2018). Достатъчността на  пенсионни спес-
тявания в капиталовопокривни схеми е с 
особена значимост за постигане на прием-
лив целеви коефициент на заместване. 

Доброволното пенсионно осгуряване в 
многостълбовия пенсионен модел в наша-
та страна

Реформите от 2000–2003 год. у нас пре-
върнаха традиционната солидарна пенси-
онна система в многостълбова структура, 
включваща освен солидарния разходопо-
кривен стълб и изцяло финансиран задъл-
жителен втори капиталовопокривен стълб 
на база дефинирани вноски, както и добро-
волен изцяло финансиран стълб. По прин-
цип работодателите участват задължително 
в осигуряването в първия и втория стъл-
бове, а в третия стълб тяхното включване е 
доброволно. 

Задължителното капиталово осигурява-
не е предназначено да допълва плащанията 
от разходопокривната система. При форми-
те на задължителното осигуряване мотиви-
ращ фактор за персонала е осигуряването 
върху реалния, действителния осигурите-
лен доход, т.е. без изплащане на „сенчести“ 
възнаграждения, върху които работника 

1 Следва да се има предвид, че при по-високи равнища на доходи на населението в трудоспособна възраст индиви-
дите и домакинствата могат да имат доходи от други притежавани активи (различни форми на спестявания като 
животозастраховане, банкови депозити, взаимни фондове, имущество, което може да се отдава под наем), които 
може да са с относително по-голямо значение във възрастта след  пенсиониране.(авт.) 
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или служителя не се осигурява. При зако-
ново определен процент на осигурителната 
вноска за универсалните и професионални 
пенсионни фондове осигуряването върху 
реалното брутно трудово възнаграждение, 
а не върху част от него, означава по-голям 
абсолютен размер на вноската по индивиду-
алната сметка, по-голям доход от инвести-
рането и следователно по-голям размер на 
натрупаните средства по партидата на лице-
то, въз основа на който се изчислява пенси-
ята. Третият стълб на пенсионната система 
включва доброволни пенсионни фондове 
и доброволни пенсионни фондове по про-
фесионални схеми. Вноски в тези фондове 
могат да правят както индивидите (лични 
вноски), така и техните работодатели (т.нар. 
работодателски вноски). Независимо от 
спецификата по управление на двата типа 
доброволни фондове тяхното предназначе-
ние също е да допълват общия коефициент 
на заместване при пенсиониране, но учас-
тието не е задължително по закон.

Значимостта на доброволното осигу-
ряване за ограничаване и преодоляване на 
икономическата уязвимост на пенсионери-
те може да се разглежда като обусловена от 
следните обстоятелства:

• Традиционните пенсионни системи се 
основават на заетостта и не обхващат 
работещите в неформалния сектор, а 
когато една икономика е в групата на 
развиващите се, делът на т.нар. сива 
икономика е относително по-голям в 
сравнение с този в развитите иконо-
мики. Пенсионерите, които са рабо-
тили във формалния сектор, много 
често след пенсиониране работят в не-
формалния. В нашата страна заетите 
в неформалния сектор е значителен, 
което означава, че те не се осигуряват 
изобщо или внасят вноски само вър-
ху част от действително получаваното 
трудово възнаграждение.

В рамките на достатъчно дълъг период 
от време и преминаването на развиващите 
се пазари постепенно към развитите, раз-
мерът на „сивия“ сектор би следвало да се 
свива. По-ниското покритие в случая няма 
връзка с това как е финансирана пенсион-

ната система – на разходопокривна или на 
капиталовопокривна основа.  Това оказва 
голямо влияние върху размера на доходи-
те при пенсиониране, които работещите в 
„сивия“ сектор ще могат да получат. И ако в 
нашата страна в условията на относително 
млада развиваща се икономика неучастието 
в публичната пенсионна система е значител-
но, представлява сериозен икономически и 
социален въпрос и засяга главно приходна-
та част на осигурителната система, то кога-
то коефициентът на зависимост се влоши 
чувствително поради високия относителен 
дял на възрастното население, потребнос-
тта от държавна социална защита главно на 
хората със средни и ниски трудови доходи 
ще стане огромен проблем.   

• Проблемът с несигурността след пен-
сиониране е относим и към заетите, 
които системно плащат вноски в раз-
ходопокривната пенсионна система 
по време на целия си трудов стаж, тъй 
като размерът на тяхната пенсия няма 
да съответства на жизнения им стан-
дарт отпреди пенсиониране. 

Това произтича от факта, че от една 
страна, по принцип адекватността на раз-
ходопокривната система се поддържа на 
равнище система и се прилага солидарния 
принцип. Но от друга страна, прекомерно-
то отдалечаване от „персоналната“ адек-
ватност е индикация за дисбаланси, произ-
тичащи от повишаването на коефициента 
на зависимост. На свой ред динамиката на 
този коефициент е следствие от протичащи 
дълбоки неблагоприятни демографски про-
мени, които изследователите наричат обоб-
щено демографска еволюция. 

• Допълнителните задължителни пен-
сионни фондове ще могат да допъл-
ват съществено общия коефициент на 
заместване само при достатъчни по 
размер вноски, пълен осигурителен 
период и действащи гаранционни ме-
ханизми. 

Предстоящото стартиране на плащания 
от универсалните пенсионни фондове в на-
шата страна повдига редица въпроси, свър-
зани с недостатъчността на средствата по 
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индивидуалните осигурителни партиди за 
отпускане на пенсия или на такава с твърде 
малък размер, които очакват своето законо-
во решение. Предстоящото регламентиране 
на фазата на изплащане на универсалните 
пенсионни фондове трябва да реши и въ-
просите, свързани с отлагане на плащания 
за определен период от време при недоста-
тъчни натрупвания, възможности за прех-
върляне на средствата от универсалните 
фондове във фонд „Пенсии“ на Национал-
ния осигурителен институт в различни пе-
риоди преди получаване на право на пенсия 
и други. 

Стратегиите за решаването на тези про-
блеми следва да включват мерки в редица 
направления, представляващи предизвика-
телства за политиците и за управляващите 
съвременните капиталовопокривни пенси-
онни фондове. Традиционната разходопо-
кривна система няма да може за в бъдеще 
да осигури приемлив коефициент на за-
местване, а за част от участниците в задъл-
жителните капиталови фондове ще мине 
още доста време, докато те натрупат пълен 
осигурителен период. Точно поради това е 
особено важно работниците и служителите 
да имат възможност да допълват пенсиите 
си от задължителната част на пенсионната 
система с действащи механизми за добро-
волно осигуряване. На практика това ще 
доведе до разширяване на обхвата на оси-
гуряването и до увеличаване на внасяните 
суми извън задължителните такива.

Коефициентът на заместване, изме-
рен като пропорция на средната пенсия от 
разходопокривната система към средния 
осигурителен доход преди пенсиониране,  
понастоящем се формира изцяло въз осно-
ва на пенсията от първия стълб и в малка 
степен от пенсиите, получавани от добро-
волните пенсионни фондове. За родените 
след 31.12.1959 год. общият пенсионен до-
ход след няколко години ще включва задъл-
жително пенсия от първия стълб и пенсия 
от универсален пенсионен фонд, а също 
съществува и възможността да се получава 

пенсия от някой вид доброволен пенсионен 
фонд т.е. коефициентът на заместване може 
да включва три компонента. И ако върху 
степента, в която задължителната част от 
пенсионната система ще формира прием-
ливо равнище на доход след пенсиониране 
зависи в относително ограничена степен от 
участниците в осигурителната система, то 
не е така при доброволните фондове. 

Изводи за влиянието понастоящем на 
пенсионните фондове от третия стълб  вър-
ху общия коефициент на заместване могат 
да се направят от равнището и изменението 
на следните показатели.

Към 30.06.2019 год. осигурените в добро-
волни пенсионни фондове лица съставляват 
13.44 % от общия брой на лицата, които 
участват в капиталовопокривни пенсионни 
фондове в страната. Броят на участниците 
в доброволните пенсионни фондове2  не оч-
ертава стабилна тенденция на изменение. 
Така например  през 2003 год. участници-
те в доброволните пенсионни фондове са 
516 148, а към 31.03.2014 г. – 590 142, което 
представлява позитивно изменение само с 
14% за този дълъг период. Тенденцията оба-
че е обезпокоителна, ако се разгледа периода 
2008 г. – първо тримесечие на 2014 год. Към 
края на 2008 год. броят на участниците в 
доброволните пенсионни фондове е 604 408 
или с 28 841 души по-малко в сравнение с 
техния брой към края на второ тримесечие 
от тази година. 

Средният размер на осигурителната 
вноска към 30.06.2019 година е 81,65 лева, 
или с 28.16 лева по-ниска в сравнение с ней-
ния размер към 31.12.2018 година. 

В доброволните пенсионни фондове 
има натрупани нетни активи в размер на 
1 147 602 хил. лева към края на полугодието 
на 2019 година, които съставляват неголяма 
част от общите акиви на капиталовите пен-
сиони фондове в страната.  

Средният размер на натрупаните сред-
ства на едно осигурено лице в ДПФ отразява 
постъпленията от вноски, размера на такси-
те и удръжките и постигнатата доходност. 

2  Доброволните пенсионни фондове по професионални схеми не се разглеждат, защото те имат по-кратка „исто-
рия“ , много нисък размер на натрупаните активи и брой осигурени лица (авт.).
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Въпреки че този показател е  тенденция на 
увеличаване след кризисната 2008 год., нат-
рупванията по индивидуалните осигури-
телни партиди средно на едно лице са край-
но недостатъчни, за да се счита, че пенсиите 
от ДПФ ще допринесат значително за пови-
шаване на коефициента на заместване. Така 
например в края на 2012 год. те са 1 049.69 
лв, а към второ тримесечие на 2019 год. те 
са 1 812,24 лв. В същото време размерът на 
еднократно изплатените суми на лица, по-
лучили право на пенсия за старост към по-
лугодието на тази година е 42 434 хил. лева, 
което означава, че осигурените лица не раз-
читат на пенсия от доброволно пенсионно 
осигуряване, което се потвърждава и от 
факта, че от общия брой пенсионери 1 133 
броя, само 512 получават пожизнена пенсия 
за старост.

В доброволните пенсионни фондове 
съществува правна възможност участни-
ците да се осигуряват по договори с лич-
ни вноски, по договори с работодателски 
вноски и по договор с друг осигурител. За 
степента, в която се използват възможност-
ите за доброволно осигуряване като фактор 
за мотивация на персонала може да се на-
прави заключение от следните данни. Ана-
лизът на структурата на осигурените лица 
по видове договори в ДПФ за периода 2018 
год. – 2019 год. ясно очертава следните  тен-
денции (Комисия за финансов надзор,www.
fsc.bg):

• броят на осигурените по договор с ра-
ботодател лица е по-висок от този на 
осигуряващите се с лични вноски  и 
по договор с друг осигурител;

• преобладават постъпленията от лич-
ни вноски;

Към неизползваните от работодатели 
възможности да мотивират своите работни-
ци и служители трябва да се прибави и твър-
де ограниченото участие в доброволни пен-
сионни фондове по професионални схеми.

От изложеното следва, че съществува-
щите правни възможности за повишаване 
на коефициента на заместване посредством 
участие в доброволни пенсионни фондове 
не се използват достатъчно. Състоянието на 
доброволното осигуряване чрез вноски от 

работодател свидетелства за недостатъчно-
то прилагане на тази форма в общия модел 
за управление на човешките ресурси във 
фирмите. 

Възможни мерки за използване потен-
циала на доброволното пенсионно оси-
гуряване за повишаване ролята на добро-
волното капиталово осигуряване в общия 
коефициент на заместване са:

• Промени в законовата база, насочени 
към: 

 – разширяване на обхвата на участни-
ците чрез допълнително или автома-
тично включване / в случай че рабо-
тодателят прави вноска, работникът 
също да прави лична вноска. 

По принцип колкото е по-ниско равни-
щето на пенсии от задължителните стъл-
бове, толкова е по-голям интересът към 
доброволното пенсионно осигуряване от ра-
ботодатели и отделни индивиди. При сегаш-
ната ситуация в нашата страна предлагане-
то от страна на работодателя на вноски във 
фонд от третия стълб на пенсионната систе-
ма ще има значителен ефект върху мотива-
цията на персонала и постигане на по-висо-
ка ефективност от неговото управление.

 – отделяне на данъчната преферен-
ция само за доброволно пенсионно 
осигуряване и дефиниране по-висок 
размер на вноската, за която се при-
лага данъчният стимул за предпри-
ятията-осигурители, нарастване на 
преференцията за лични вноски; 

Отражение на провежданата правител-
ствена политика по отношение на добро-
волното пенсионно осигуряване е  при-
лагането на данъчни преференции, които 
действат като стимули, защото предоставят 
финансова изгода. Без да се разглежда про-
блемът в дълбочина следва да се подчертае, 
че прилаганите данъчни преференции имат 
следните аспекти: от позициите на осигуре-
ните лица и от позициите на техните оси-
гурители; като обуславящи атрактивността 
на пенсионните спестявания в сравнение с 
други форми на спестяване. 

Прилаганата данъчна преференция при 
пенсионно осигуряване за работодателите 
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е посочена в  чл. 208 от Закон за корпора-
тивното подоходно облагане (www.nap.bg). 
Осигурителите-работодатели им дава въз-
можност да намалят облагаемата си печалба 
с вноските за своите работници и служите-
ли в доброволна пенсионна схема, но ако те 
не са повече от 60 лв. месечно на човек (за-
коновата данъчна преференция е общо 60 
лв. на човек за ДПФ, за доброволно здравно 
осигуряване и за животозастраховане). В 
тази насока може да се помисли за отделяне 
на данъчната преференция само за добро-
волно пенсионно осигуряване и дефинира-
не на по-висок размер на вноската, за която 
се прилага данъчния стимул. По този начин 
не само работодателят по-осезаемо ще усе-
ти преференцията върху облагаемата си пе-
чалба, но и самият работник или служител 
има по-голяма вероятност да получи по-до-
бро равнище на пенсия от доброволен пен-
сионен фонд. Осигурените лица намаляват 
данъчната си основа само с 10%, ако правят 
лични осигурителни доброволни вноски и 
тази преференция би могла да се увеличи.

 – създаване на нормативни предпостав-
ки, въз основа на които доброволни-
те пенсионни фондове да предлагат 
неунифицирани разнообразни пен-
сионни продукти с оглед по-голяма 
гъвкавост и адаптивност към потреб-
ностите на участниците в пенсионни-
те фондове; 

Степента на пазарност при доброволно-
то осигуряване като правило се определя 
само от обстоятелството дали осигурите-
ля или осигуреното лице могат да избират 
и договарят характеристиките на схемата.  
В нашата страна осигурителните проду-
кти на доброволните пенсионни фондове 
и на доброволните пенсионни фондове по 
професионални схеми са законово регла-
ментирани в дял трети на Кодекса за соци-
ално осигуряване. (https://www.fsc.bg/bg/
normativna-uredba/kodeksi)

Унифицирането на продукта ограничава 
пазарността и оттук възможностите на ра-
ботодателя да прилага кадровата си полити-
ка по отношение на различните категории 
персонал чрез осигурителни вноски по про-
грами, предоставящи  различни пенсионни 
продукти.

 – въвеждане на гаранционен механи-
зъм в доброволното пенсионно оси-
гуряване;

 – преминаване от общо към сегменти-
рано в мултифондове портфолио от 
инвестиционни инструменти е обек-
тивно наложено и е доказало своите 
преимущества. (Христосков, 2010, с. 
387–393); 

В контекста на преминаването към му-
лтифондова организация на капиталовите 
пенсионни фондове, участниците в добро-
волни пенсионни планове следва да имат 
възможност да участват в портфейл от пен-
сионни активи според рисковия си профил. 

 – промени относно ликвидността на до-
броволните спестявания;

Отсъствието на ограничения за изтегля-
не на натрупаните средства по индивидуал-
ната сметка преди настъпване на осигури-
телен случай дори ако е необходимо да се 
плати данък за това, стимулира добровол-
ното пенсионно спестяване. Що се отнася до 
вноските от работодател обаче, понастоя-
щем те могат да се теглят при придобиване 
право на пенсия. В тази връзка следва да се 
подчертае, че тъй като пенсионните спес-
тявания се отличават от другите спестовни 
финансови продукти, изтеглянето на натру-
паните по индивидуалната сметка средства 
трябва да има ограничения.

Действия от страна на осигурителните 
дружества, управляващи доброволни пен-
сионни планове, и от страна на менидж-
мънта на бизнес организациите: 

 – използване на множество канали за 
дистрибуция на продукта и различни 
преференции (отстъпки от свързани 
услуги) на потенциалните спестители 
води до разширяване на пазара;

Диференциацията на таксите и удръж-
ките и предоставянето на отстъпки от 
свързани услуги влияе положително върху 
обхвата на участниците в доброволни пен-
сионни схеми.

 – комбиниране на съвременните фи-
нансови технологии с идеи от  пове-
денческата икономика за убеждаване 
на хората да спестяват;

http://www.nap.bg
https://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/kodeksi
https://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/kodeksi


13
ДОБРОВОЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ КАТО СТРАТЕГИЧЕСКО...

 Иновативните решения са изключи-
телно необходими както поради демограф-
ските тенденции, така и поради големия 
процент сива икономика в редица страни: 
информационни материали; текстови съоб-
щения чрез SMS; приложения към мобилни 
телефони и други.

 – своевременно и пълно информиране 
на персонала от страна на работодате-
лите за характеристиките на пенсион-
ния продукт, за който се предлага оси-
гуряване чрез работодателски вноски;

Информацията следва да обхваща и кри-
териите, по които работодателя диферен-
цира размера на вноските, с отчитането на 
приноса на всеки отделен служител или ра-
ботник за просперитета на   фирмата, или 
прекратява внасянето на вноски. При на-
значаване на нов служител доброволното 
пенсионно осигуряване може да бъде част 
от „социалния“ пакет, който се предлага на 
работещия в дадена компания. Пълната ин-
формираност на работника или служителя 
относно осигурителния продукт, за който 
работодателят прави вноски в доброволна 
пенсионна схема, пробужда интереса към 
него и може да играе значителна роля в мо-
тивацията на персонала. Информацията 
следва да бъде на достъпен език, своевре-
менна, кратка и ясна, незаблуждаваща. 

• Адекватни осигурителни и финансо-
ви познания:

Вземането на информирано решение 
от страна на индивида за участие в дадена 

пенсионна схема предполага минимално 
равнище на познания, необходими за пъл-
ната му убеденост. Обхватът и дълбочина-
та на базисните осигурителни и финансови 
познания трябва да са достатъчни, за да се 
познават основните черти на допълнител-
ното пенсионно осигуряване, особено при 
прилагане на мултифондова организация 
на пенсионните фондове. За тази цел дейст-
вията, свързани с адекватността на осигу-
рителната и финансова култура, следва да 
имат постоянен характер и да се провеждат 
от регулатора, осигурителните дружества и 
други институции от социалната сфера.

В развиващите се страни основната стра-
тегия за противодействие на последиците 
от демографските изменения върху пенси-
онното осигуряване е стимулиране на ка-
питаловото осигуряване и в частност на до-
броволното такова. За да се постигне целта 
на капиталовото пенсионно осигуряване в 
нашата страна – пенсионно плащане, което 
да допринася за адекватен и устойчив общ 
пенсионен доход в степента, в която това 
се очаква или изисква от него, е необходи-
мо в най-пълна степен да се използват въз-
можностите за осигуряване в доброволни 
пенсионни планове. Това предполага както 
комплекс от мерки, свързани с промени в 
законодателството, така и редица действия 
от страна на осигурителните дружества, ра-
ботодателите и институции. По този начин  
решаващият избор за осигуряване на дъл-
госрочна финансова сигурност – да спестя-
вам или не ще бъде разумно насочван. 
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Резюме: Последните години, в услови-
ята на огромен поток от информация/де-
зинформация и нарастващ консумаризъм, 
ценностите се размиват и почти не се упова-
ваме в нашето ежедневие на изконните об-
щочовешки ценности. В тази връзка, фир-
мите собственост на инвеститорите полагат 
целенасочено значителни усилия и отделят 
значителна част от финансовия си ресурс за 
въвеждане на CRM и програма за лоялност, 
чрез които те се стремят да създадат цен-
ност/стойност за клиента (Customer Value). 
В моята публикация показвам, че същест-

вува една организационна форма за праве-
не на бизнес, наречена кооперация, възник-
нала в модерния си вид през 1844г. в град 
Рочдейл, Англия, която съдържа в своята 
теоретична, идеална концепция, както зна-
чителна част от изконните общочовешки 
ценности, така и основните градивни еле-
менти на CRM и програмата за клиентска 
лоялност.
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Въведение

В началото на новото хилядолетие, ко-
гато сме залети от безброй рекламни пос-
лания и когато ценностите се размиват, 
все по-трудно се ориентираме в океана от 
информация и все по-рядко се обръщаме 
към корените си и изконните общочовешки 
ценности. CRM и програмата за клиентска 
лоялност, като един от неговите основни 
стратегически маркетинг-мениджмънт ин-
струменти, се стремят да създадат ценност/
стойност за клиента (Customer Value). По-
следните три десетилетия фирмите собстве-
ност на инвеститорите (наричани по-ната-
тък за краткост „инвеститорски“ фирми/
компании/организации/предприятия1) це-
ленасочено полагат значителни усилия и 
отделят значителна част от финансовия си 
ресурс за въвеждне на CRM и програма за 
лоялност, като част от обновените си фир-
мени стратегии. Но съществува една орга-
низационна форма за правене на бизнес, на-
речена кооперация, възникнала в модерния 
си вид през 1844 г. в град Рочдейл, Англия. 
Тази специфична организация за правене 
на бизнес съдържа в своята теоретична, 
идеална концепция, както значителна част 
от изконните общочовешни ценности, така 
и основните градивни елементи на CRM и 
програмата за клиентска лоялност. 

В тази връзка, целта на настоящата пуб-
ликация е да изследва характеристиките на 
природата на теоретично-идеалния модел 
на концепцията за кооперацията, като спе-
цифична форма за правене на бизнес, и да 
ги сравни с характеристиките на CRM и 
програмата за клиентска лоялност.

Моята хипотеза, свързана с постигане 
на целта, е следната: CRM и програмата за 
клиентска лоялност са вътрешно присъ-
щи на природата на кооперацията. Това, 
което се превърна в мода и повсеместно 
използвана стратегия в началото на но-
вото хилядолетие от инвеститорските 
организации, е възникнало и въведено мно-
го преди това и се прилага в бизнеса на коо-
перацията повече от 150 години.

За постигане на горепосочената цел и 
верифициране на хипотезата, в настоящата 
публикация в началото в сбита форма раз-
глеждам спецификата на CRM и причините 
за неговата поява и утвърждаване, след кое-
то се фокусирам върху изясняването на ха-
рактеристиката на програмата за клиентска 
лоялност и аргументирам значимото място 
на клиентската лоялност за организацията. 
По-нататък правя кратка характеристика на 
природата на кооперацията, като отговарям 
на въпроса: кои са градивните елементи на 
кооперацията. Накрая правя сравнение на 
основните елементи, характеризиращи го-
репосочените три понятия и завършвам 
със заключение, което потвърждава моята 
хипотеза.

Характеристика на CRM

За да е по-ясна картината с характерис-
тиката на CRM е от значение в началото да 
изясня причините, които водят до същест-
вуването на многообразие от дефиниции. 
Те са разгледани по-долу:

Причини за съществуването на многоо-
бразие от дефиниции за CRM

Както вече споменах в увода, CRM е 
сравнително младо направление в науката 
и се прилага сравнително отскоро в бизнес 
практиката на инвеститорските компании, 
което предпоставя моментното състояние с 
неговото дефиниране. Това състояние се ха-
рактеризира с това,  че все още няма единна, 
общоприета дефиниция за него (Grabner-
Kräuter, / Станимиров, Е. 2010, с. 61–67/ 
Arens 2004, S. 19; 1). Изследването на спе-
циализираната литература в тази област по-
казва съществуването на много и различни 
школи и направления (Станимиров, Е. 2010, 
с. 61 / Götz, Hoyer, Krafft, Reinartz 2006, S. 
412/ Payne, Frow 2005, S. 167; 2), които дефи-
нират CRM както много тясно, така и много 
широко. Между тези две маргинално-екс-
тремни характеристики съществуват още 

1 Понятието „организация“ използвам в настоящата разработка като синоним на следните понятия: 
предприятие, корпорация, фирма, бизнес единица, както и за домакинство.
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много други направления и школи, които 
фокусират върху един или повече различни 
елементи, компоненти, процеси (Greve 2006, 
S. 14/ Parvatiyar, Sheth 2001, S. 3/ Reinartz et al. 
2004, S. 13/ Станимиров, Е. 2010, с. 62–64; 3). 
Причините за това състояние накратко са 
следните:

• CRM обхваща различни структури в 
организацията;

• CRM се базира и изгражда различни 
теоретично-изследователски концеп-
ции, подходи и инструменти;

• CRM се използва в различни контек-
сти в мениджмънта на организацията;

• CRM се използва с изследователски, 
академични и консултантски цели, 
както и цели, насочени към стейкхол-
дерите на организацията;

• CRM е все още сравнително младо 
научно направление и би могло да се 
разглежда като все още незавършено, 
а постоянно развиващо се, обогатява-
що се и усъвършенстващо се;

• На тази основа все още не се работи 
твърде целенасочено в направление на 
разработване и точно дефиниране на 
понятието CRM.

Това налага необходимостта от форму-
лиране на работна дефиниция на понятието 
CRM за настоящето изследване. Преди да 
формулирам работната дефиниция бих же-
лал да акцентирам върху факта, че фокуси-
те при различните школи и направления на 
CRM концепцията, могат да се класифици-
рат както следва:

• Фокус на CRM дефиницията;

• Процесно ориентиран фокус на CRM 
дефиницията;

• Технологичен фокус на CRM дефини-
цията;

• Фокус върху организационната кул-
тура на CRM дефиницията;

• Фокус върху цялостната философия на 
организацията на CRM дефиницията.

CRM дефиниции и характеристика

CRM може да се определи като бизнес 
стратегия, предназначена за оптимизиране 
доходността и удовлетвореността на клиен-
тите, като организират предприемачество 
около клиентските сегменти, насърчаване 
на ориентираността към клиентското по-
ведение и прилагане на клиентско фокуси-
рани процеси. Профилирането на клиента 
би осигурило удовлетворени служители, и 
предоставя ценност. В CRM фирмата се оч-
аква да се съсредоточи върху ключовите си 
клиенти. Ключовите клиенти могат да бъдат 
определени като тези, чиито нужди могат да 
бъдат изпълнени приоритетно от ръковод-
ството. Клиентите трябва да бъдат избрани 
не само въз основа на демографските им 
профили, но и въз основа на психограф-
ски профили, естество на изпълнението на 
нуждите, честотата на използване, етапа на 
жизнения цикъл и т.н.

Станимиров, Е. (2014) разделя дефини-
циите за CRM в зависимост от гледната точ-
ка – тактическа, стратегическа, теоретич-
на. На теоретично ниво CRM се разглежда 
като парадигма в маркетинга, който пред-
лага обект на анализ, модели и елементи 
(Parvatiyar A., J. Sheth, 2001). От тактическо 
равнище CRМ се приема като маркетинг 
на база данни (Pappers D., Rogers.A., 1995). 
CRM се дефинира като „съвкупност от дей-
ности по подобряване на ефективността на 
някои от процесите, свързани с продажбите, 
обслужването“, „увеличаване на равнището 
на покупките или намаляване на разходи-
те“. Според Gordon (1998) CRM е формиран 
от четири поведенчески компонента: фокус 
към клиента; организация на CRM; упра-
вление на знанията; технологичен CRM. 

Стратегически фокус на CRM дефини-
цията

Boulding, W. et all. (2005) застъпват теза-
та за стратегическия контекст на CRM, коя-
то има за цел създаването на взаимноиз-
годна стойност, интелигентно използване 
на данни, придобиване и разпространение 
на знания. Richards, K., Jones (2008) дефи-
нират CRM като философия и стратегия, 
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поддържана чрез система и технология, 
разработени с цел подобряване на взаимо-
действията между субектите в конкретна 
бизнес среда. CRM е бизнес философия, 
насочена към клиента. Тя се определя като 
интегриране на нови стратегически иници-
ативи за поддържане на връзки с клиенти и 
създава обща платформа за комуникация с 
тях, което представлява средство за опера-
ционализиране на целите на маркетинга на 
взаимоотношенията.

В литературата са известни и дефини-
ции, които обединяват както тактически, 
така и стратегически фокус. Те определят 
CRM като „технологично базиран управлен-
ски инструмент за разработване и предава-
не на знания за клиентите с цел създаване, 
поддържане и развитие на доходоносни 
решения“. Тя обхваща оперативни задачи, 
които поддържат стратегията на маркетин-
га на взаимоотношенията. CRM данните 
могат да бъдат ефективни за откриване на 
нови възможности за създаване на специал-
ни оферти, насочени към възнаграждение 
на лоялността на клиентите и запазване на 
взаимовръзките с тях.

Основната цел на стратегическите дефи-
ниции  на CRM е да се освободи терминът 
CRM от всички технологични подходи и от 
специфични техники за управление на кли-
ентите. Тези определения описват CRM като 
процес за осъществяване на целенасоченост 
на клиентите на пазара и изграждане на стой-
ност. Тук знанията за клиентите и техните 
предпочитания имат отражение върху цялата 
организация, като например за научноизсле-
дователска и развойна дейност или за упра-
вление на веригата за доставки. Целта е да се 
постигне дългосрочно конкурентно предим-
ство чрез оптимално предоставяне на стой-
ност и удовлетворение на клиента. От тази 
гледна точка CRM е стратегическият процес 
на избиране на клиентите, които фирмата 
може да обслужва най-изгодно и да оформи 
взаимодействието между компанията и тези 
клиенти. Целта е да се оптимизира текущата 
и бъдещата стойност на клиентите за компа-
нията. Това означава, че дейностите на CRM 
се инициират и управляват от самото начало 
на организацията. CRM не принадлежи към 

никое отделно звено, но се нуждае от принос 
и подсилване от всички корпоративни функ-
ции. Освен това, CRM е непрекъснат процес, 
който не може да се разглежда като съвсем 
друг проект за внедряване на софтуер. Това 
трябва да се разглежда като непрекъсна-
то усилие с цел бизнес единиците да станат 
по-клиентски ориентирани. 

Процесно ориентиран фокус на CRM де-
финицията

Според Gorgon (1998) връзката с клиен-
тите представлява ядрото, върху което се 
изгражда бизнесът на организацията. Упра-
влението на тази връзка означава изграж-
дане на бизнес процесите на компанията 
около съвкупността от клиенти на фирмата. 
За да се постигне клиентска удовлетворе-
ност, се предлага фокусиране върху проце-
си, свързани с отчитане на създадена от тях 
стойност.

Технологичен фокус на CRM дефини-
цията

Концепцията за връзката между техно-
логиите и CRM се поддържа от редица ав-
тори. Включването на технологиите в CRM 
създава условия за вземане на гъвкави биз-
нес решения, отнасящи се до разработва-
нето на клиентски профили. Целта на това 
задание е да се изработи подходяща рамка 
за подобряване и усъвършенстване работа-
та с клиентите и по-доброто структуриране 
на информацията за тях. CRM се определя 
като „интерактивен стратегически марке-
тингов процес, основан на знанието, който 
чрез конвенционални и съвременни техно-
логии привежда идеята за споделяне на цен-
ности между заинтересовани общности на 
всички етапи от стратегическия бизнес про-
цес“ (Георгиева, Е., Кехайова, 2007). Според 
Boulding, W. et all. (2005) „CRM e резултат от 
продължаващата еволюция и интеграция на 
маркетингови идеи и новите налични дан-
ни, технологии и организационни подходи“.

Освен технологиите, като опорна точка 
на CRM e клиентската ориентация. „Ця-
лостна стратегия и процес на привличане, 
задържане и партниране с предварително 
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подбрани клиенти, чиято цел е създаване 
на добавена стойност както за компанията, 
така и за клиентите“ (Parvatiyar A., J. Sheth, 
2001). В тази връзка CRM  не разглежда 
продажбите като вид трансакция, а като 
дългосрочен релационен процес. Thompson 
(2014) също се фокусира върху клиентите 
при дефинирането на CRM, а именно: „CRM 
е бизнес стратегия, насочена към управле-
ние на взаимоотношенията с най-ценните 
за компанията клиенти. Тази стратегия из-
исква потребителски ориентирана бизнес 
философия и култура за поддържане на 
ефективни процеси в областта на маркетин-
га, продажбите и обслужването“. 

Съществуват автори, които обединяват 
технологичния и клиентски аспект при де-
финирането на CRM. „CRM осигурява стра-
тегическа връзка между информационните 
технологии и маркетингови стратегии и 
като подход е насочен към изграждане на 
дългосрочни взаимоотношения с клиентите 
и рентабилност“.

Фокус върху организационната култу-
ра на CRM дефиницията

Организационната структура създава 
база за развитие на дългосрочни взаимоот-
ношения. Когато се налага честа промяна на 
организационния дизайн в една организа-
ция, това може да е сигнал за стратегически 
проблем. Selnes/Salis (2003) предлагат в ор-
ганизациите вместо традиционните отдели 
като „маркетинг“ и „продажби“ да бъде съз-
даден отдел, който да работи за създаване 
на нови стойности за сегашни и нови кли-
енти. Освен този, да бъде създаден и друг 
отдел, който ще е ангажиран с привличане 
на нови клиенти, чийто профил да съвпада 
с този на най-добрите настоящи клиенти. В 
продължене на тези идеи са предложения-
та в организациите да да се формират еки-
пи от експерти с фокус върху клиентите и 
процесите (Sheth and Sisodia, 2002). Фокусът 
към организационната култура на CRM се 
свързва с управлението на човешките ре-
сурси и съгласуваност на всички останали 
ресурси в компанията.

Фокус върху цялостна концепция на 
CRM дефиницията

С появата и развитието на CRM се разра-
ботват различни концепции и дефиниции. 
Управлението на отношенията с клиенти не 
се възприема единствено като съвкупност 
от прости взаимовръзки, а предполага про-
цес и неговото развитие. В концептуален 
план CRM не разглежда продажбите като 
отделен акт (трансакция) между продавач 
и купувач. Продажбите се възприемат като 
поредица от трансакции, т.е. като дългосро-
чен процес, за чиято ефикасност и ефектив-
ност трябва да допринасят всички служите-
ли на компанията продавач.  

CRM е бизнес стратегия насочена към 
управление на взаимоотношенията с 
най-ценните за компанията клиенти. Упра-
влението на взаимоотношенията с клиен-
тите изисква потребителски ориентирана 
бизнес философия и култура за поддържане 
на ефективни процеси в областта на марке-
тинга, продажбите и обслужването.

CRM се възприема и като „съвкупност от 
бизнес дейности за идентифициране, под-
готвяне, придобиване, развитие и запазване 
на лоялните и рентабилни потребители чрез 
доставяне на „точните“ продукти или услуги, 
на „точните“ потребители, чрез „точните“ ка-
нали, в „точното“ време и за „точни“ разходи 
(Узунова, Ю., Б. Василева, 2002).

Посочените дефиниции показват липсата 
на единно становище по изброените елемен-
ти. В тази връзка се правят следните изводи:

CRM концепцията има дългосрочен 
характер и е свързана с управлението на 
информация, системи и процеси. Тя е ори-
ентирана към установяване и поддържане 
на взаимноизгодни отношения на органи-
зациите с клиентите. CRM е насочена към 
лоялните и рентабилни клиенти, защото се 
очаква от тях да осигурят по-висока възвръ-
щаемост на вложените средства. Това озна-
чава, че рентабилността е основен критерий 
за създаване на дългосрочни отношения. В 
същото време, CRM не може да се определи 
само като технология и софтуер, защото той 
интегрира бизнес процесите и стратегиите 
по клиенти: продажби, маркетинг, трансак-
ции, лоялност.
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Клиентска ориентация – фундамент 
на CRM

Връзката и взаимодействието с клиента  
представлява обект на въздействие и влия-
ние на CRM. Терминът „клиенти“ се прилага 
широко тук . В зависимост от отрасъла или 
фирмата, вниманието към клиента може да 
бъде индивидуализирано на един или ня-
колко сегмента в рамките на пазар или върху 
цял пазар. Също така клиентите включват не 
само крайни потребители (В2В клиенти), но 
и посредници, дистрибутори, търговци на 
дребно и други (В2С клиенти). Като цяло ор-
ганизациите, които максимално увеличават 
възможностите си за CRM, започват да за-
доволяват все по-малки сегменти с по-добре 
насочени продукти, услуги и комуникацион-
ни предложения. Ясно е, че докато сегменти-
рането не е нещо ново за повечето маркетинг 
мениджъри, степента на фина настройка 
е значително по-голяма в случая на CRM. 
Всъщност сега очакваме да можем да се насо-
чим към отделни клиенти с персонализирани 
предложения за продукти. Оптимизирането 
на текущата и бъдещата стойност означава, 
че организациите все повече се отдалечават 
от извличане на печалба от единични тран-
сакции, а максимизират печалбите в серия 
от трансакции. По този начин компаниите 
започват да максимизират клиентския си 
капитал – това е стойността на всичките им 
отношения с клиентите към тях. В този про-
цес традиционните мерки като пазарен дял 
все повече се заменят с по-нови мерки като 
стойност на портфейла и стойността на кли-
ента. Фирмите също извличат нови начини 
за увеличаване на потребителския капитал 
чрез сътрудничество с клиентите.

Работна дефиниция на понятието 
CRM

CRM представлява цялостна, клиентски 
ориентирана философия и култура на орга-
низацията, върху която се изгражда нейна-
та стратегия, която има за цел да повиши 
стойността и успеха на организацията, 
основани на дългосрочно оптимизиране на 
връзката с клиентите, чрез интегрирана 
съвкупност от бизнес процеси за иденти-

фициране, подготвяне, придобиване, разви-
тие, активизиране и запазване на лоялните 
клиенти, както и създаване и предоставяне 
на допълнителна полза (стойност) на тези 
клиенти. Основни компоненти на CRM, ос-
вен горепосочените философия, култура, 
стратегия и процеси в организацията, са 
също така информационните и комуника-
ционни технологии, индивидуалното позна-
ване на клиента и неговото клиентско пове-
дение.

Клиентска лоялност

Друго централно понятие, свързано с по-
явата и развитието на CRM, е клиентската 
лоялност. При нея, от гледна точка на раз-
личните школи и теории, също има много-
образие на мнения: част от тях фокусират 
единствено и само върху едната страна от 
връзката, а именно клиента, докато останала-
та част фокусира върху двете страни, т.е. как-
то върху купувача, така и върху продавача. 
Без да разглеждам по-подробно тази диску-
сия, възприемайки фокуса на първата школа 
формулирам дефиницията, която използвам 
в рамките на настоящата публикация:

Клиентската лоялност се основава на 
доверие между купувач и продавач, която се 
изразява в намалена или липсваща нагласа 
от страна на купувача да смени продавача 
и съответно в периодична повторяемост на 
трансакцията със съответния продавач.

Възниква въпросът, защо при промене-
ните условия на външната среда, клиент-
ската лоялност е толкова важна за органи-
зацията? Отговорът е следният:

• Лоялните клиенти се превръщат в 
значим нематериален ресурс за орга-
низацията;

• тъй като, познавайки профила на кли-
ента по отношение на модела му за па-
заруване при конкретната организа-
ция, тя би могла с достатъчно висока 
степен на вероятност да предвиди и 
определи бъдещо производство и/или 
оборот, които тя би реализирала;

• което предполага краткосрочни и 
предимно дългосрочни ползи за нея.
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Защо се появява и налага CRM?

Изменение на външната/заобикаляща 
среда на организацията

Промяната във външната среда на ор-
ганизацията би могла да се структурира по 
различен начин. Моята групировка в рам-
ките на настоящата разработка се базира 
върху тази на Moormann (2001, S. 4–11), с 
доразвитие в третия елемент и е следната:

• Промяна на клиентското поведение;

• Промяна на пазарната структура и на 
конкурентната ситуация;

• Бурно развитие на информационно 
комуникационните технологии и тях-
ната дигитализация

Преминаване от масова комуникация 
към индивидуална комуникация

Комуникацията с клиента придобива все 
по-важно значение за организацията, пре-
връщайки се в базисен елемент на нейната 
идентичност, тъй като диференцирането 
от конкурентите чрез характеристиките 
на продукта все повече и повече изчерпва 
своите възможности (е достигнал лими-
та си). Освен това масовата комуникация 
с клиентите също достигна своите грани-
ци поради пренасищане на пазара, от една 
страна, и ограничена способност на кли-
ентите (особено потенциалните) за ней-
ното възприемане и нейната преработка, 
от друга. Всички тези причини доведоха 
до използване на индивидуализирана ко-
муникация, и то не с анонимен клиент, а с 
фокусиране към отделния клиент, който ор-
ганизацията персонално познава. На тази 
основа е комуникацията в зависимост от 
неговите преференции за канали на кому-
никация и представяне на актуални за него 
продуктови предложения. 

Бъдещето на клиентската комуникация 
е в балансирания микс между масова и ин-
дивидуализирана комуникация в рамките 
на CRM стратегията на конкретната орга-
низация.

Преход от мениджмънт на информа-
ция и знание към мениджмънт на знание за 
клиента

Развитието на мениджмънта на знание-
то в организациите е показан на фигура 1. 
Първоначално възниква мениджмънтът на 
информация, който се характеризира като 
управление на информационни и комуни-
кационни потоци в организацията, свър-
зани с нейните ръководните цели и задачи 
(Heinrich 1999, S. 8, 11).

Фигура 1. Развитие на мениджмънта на     
информацията и знанието

Източник: Собствена фигура.

Ядрото на мениджмънта на информаци-
ята според Schulze (2012, S. 12) представлява 
преработката на информационните ресурси 
с цел задоволяване на нуждите на органи-
зацията от информация при използване на 
подходяща информационна инфраструкту-
ра. Недостатък на горепосочения вид ме-
ниджмънт е липсата или недостатъчното 
използване на знанието, което притежават 
отделните актьори в организацията, както и 
знанието на организацията като цяло.

Тази празнина от края на 80-те години 
на XX век се запълва от мениджмънта на 
знанието, който използва информацията и 
знанието, които организацията и нейните 
служители притежават, и чрез съответната 
информационна база и инфраструктура ги 
прави оптимално достъпни до всички ак-
тьори в нея, за да могат те да ги използват 
целенасочено в нейна полза. По този начин 
организацията си осигурява конкурентни 
предимства. 
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Както при мениджмънта на информаци-
ята, така и при мениджмънта на знанието 
фокусът е насочен навътре към организа-
цията, докато знанието за клиентите липс-
ва или е недостатъчно, тъй като на него не 
му се обръща необходимото внимание (виж 
фигура 1). От средата на 90-те години на XX 
век става ясна необходимостта от все по 
задълбочено познаване на клиента, на не-
говия профил на купуване и съответно на 
тази основа на неговата връзка с конкрет-
ната организация. Това променя фокуса 
на вниманието на организацията и той се 
пренасочва навън към клиента и се офор-
мя концепцията за мениджмънт на знание 
за клиента. Тази концепция надгражда съ-
ществуващата информация и знание в ор-
ганизацията с персонална информация за 
профила на всеки неин клиент. Познава-
нето на модела на купуване и преференции 
на всеки отделен клиент от страна на орга-
низацията ù предоставя възможност за ин-
дивидуално и персонално пренастройване 
на офертите към нуждите и желанията на 
конкретния клиент и насочване на нейното 
внимание дори към партниране с него.

Преход от масово производство (масов 
продукт) към масово индивидуализиране 
на производството (персонализиран про-
дукт)

За все повече и повече пазари стандарти-
зираното масово производство губи своето 
значение и не предоставя вече конкурентни 
предимства, увеличаване на стойността на 
организацията и устойчиво развитие. Зато-
ва според Piller (2002, S, 931) почти всички 
организации вече са наясно, че в настоящи-
те турбулентни условия на пазара, клиенти-
те трудно биха били доволни, а още по-мал-
ко възторжени и възхитени от предлагане 
на стандартизирани решения и масови про-
дукти, за които съответно биха били готови 
да платят.

Паралелно с индивидуализиранaта ко-
муникация, организациите са наясно, че 
тяхната диференциация и идентичност 
биха могли да произтекат от адекватното 
индивидуализиране на техните продукти в 
съответствие с нуждите и желанията на все-

ки отделен клиент. Тази промяна на предла-
гането на организацията е в състояние да ù 
предостави значителни конкурентни пре-
димства на пазарите, на които тя оперира.

Понастоящем клиентите, дори и при 
ниска цена на продукта, имат очакване за 
неговата относително висока степен на 
функционалност и качество. Решение на 
този проблем предоставя теорията за пре-
минаване към масово индивидуализиране 
на производството или казано с други думи 
предлагане на персонализиран продукт 
(Tailor-made Product – продукт направен по 
мярката на клиента). Ядрото на тази теория 
представлява хибридна конкурентна стра-
тегия, която дава възможност в съвремен-
ните условия да се комбинират две смятани 
за несъвместими до края на 80-те и начало-
то на 90-те години конкурентни стратегии: 
Стратегията за лидерство при разходите и 
стратегията за диференциация (Schaller et 
al., 2006, стр. 133).

Преход от управление на бизнес процеси 
към управление на клиентски процеси

Развитието на отделните концепции в 
теорията за мениджмънт на организацията 
оказва решително влияние върху появата и 
утвърждаването на CRM. Трендът на това 
развитие, с неговите основни характеристи-
ки, е визуализиран на фигура 2.

От нея става ясно, че CRM се повлиява 
значително и изгражда върху две от тях, а 
именно: TQM (Total Quality Management – 
тотален мениджмънт на качеството) и BPR 
(Business Process (Re)Engineering – (ре)орга-
низиране на бизнес процеси).

TQM фокусира върху непрекъснато-
то подобряване на качеството на различ-
ни процеси в организацията и връзката 
с нейните стейкхолдери, където особено 
значение се придава на участието на заети-
те в нея. Характерно при TQM е, че чрез 
еволюционни промени на вътрешните за 
организацията процеси се цели да се подо-
брят външните за организацията процеси 
и по този начин да се постигне възможно 
най-добро удовлетворяване на потребно-
стите на клиентите.
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Фигура 2. Развитие на мениджмънта на   
бизнес процеси

Източник: Доразвита по Rapp, R.           
(2000, S. 44, 15).

При BPR в сравнение с TQM усъвър-
шенстването във вътрешните процеси на 
организацията се реализира не еволюцион-
но, а революционно, т.е. със значителни ра-
дикални промени и изменения. Тук много 
по-значима роля имат информационните 
технологии отколкото при TQM.

Характерното и при двете концепции е, 
че те като реакция на промените на външна-
та среда се стремят с предимство да проме-
нят/адаптират вътрешната среда на органи-
зацията. Тук във фокуса на мениджмънта е 
решаването на проблеми, възникнали вътре 
в организацията. По този начин се оптими-
зират разходните структури в нея и на тази 
база се получават конкурентни предимства, 
докато на нуждите, желанията и процеси-
те на клиентите не се отделя необходимото 
внимание.

Както споменах в началото на този па-
раграф, CRM се изгражда върху TQM и BPR, 
като възприема и доразвива динамичното, 
процесно ориентирано мислене, но тотал-
но променя фокуса от проблемите и про-
цесите на организацията към проблемите 
и процесите на клиентите. Това означава, 
че CRM променя перспективата и тя вече 
произтича от клиентите и на тази основа се 
насочва към организацията, т.е. процесите 
и гавърнанс структурата на организация-
та се ориентират, адаптират и променят в 
зависимост от потребностите, желанията, 
процесите и проблемите на клиентите. Тази 
промяна е визуализирана на фигура 3.

 

Фигура 3. Традиционна и модерна структу-
ра на организация

Източник: Доразвита по Kotler, Keller    
(2016, p. 128, 16).

Характеристика на програма за кли-
ентска лоялност

Програмата за клиентска лоялност в 
практиката и теорията се среща под различ-
ни понятия, като най-често използваните 
са следните: „клиентска карта“, „програ-
ма за клиентска карта“, „клиентска клубна 
карта“, „клиентска карта“, „бонус програ-
ма“, „бонус карта“ и „клубна карта“. Dorotic 
(2010, S. 3.) посочва, че в англоезичната 
теория и практика освен “Loyalty Program”, 
като синоними се използват следните дру-
ги понятия „Frequency Reward Program“, 
„Bonus Card” или „Advantage Card“. В моя-
та разработка под понятието програма за 
клиентска лоялност влагам следното раз-
биране: Програмата за клиентска лоялност 
представлява интегриран CRM инструмент, 
който би трябвало да обвърже клиента към 
организацията/бранда. Това обвързване се 
извършва чрез участие на клиента в програ-
мата и предоставяне на него на специална 
мотивация чрез нея. 

В литературата се разглеждат предимно 
два типа програми за клиентска лоялност, 
но практиката реално използва три типа, за-
това аз по-долу на фигура 4 съм отграничил 
и визуализирал съответно три типа. Нейе-
рархичната програма се характеризира пре-
ди всичко с икономически ползи (различни 
видове бонуси), които се предоставят на 
лоялния клиент, в противовес на йерархич-
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ната програма, която предоставя предимно 
психологически ползи (определени статуси) 
на лоялния клиент. Смесената програма за 
клиентска лоялност съчетава в себе си оп-
ределен микс от първите две в зависимост 
от конкретния регион и клиентска култура 
на купуване.

Фигура 4. Типове програми за клиентска 
лоялност

Източник: Собствена фигура.

Програмите за клиентска лоялност пре-
доставят на организациите собственици на 
програмата за лоялност и на лоялните кли-
енти определени предимства, които съм ви-
зуализирал на фигура 5.

Фигура 5. Ползи за организацията и за
     клиента от прилагане на програма за         

клиентска лоялност
Източник: Собствена фигура.

 

 

Елементи на дизайна на програмата за 
клиентска лоялност

Kumar, V. & Reinartz, W. (2010) иденти-
фицират следните основни елементи в съ-
държанието на програмата за клиентска 
лоялност и декомпозират петте основни съ-
държателни елемента в поделементи, които 
представям по-долу:

1. Структура на възнаграждаване:
1.1. Твърдо и меко възнаграждаване;
1.2. Условия за подпомагане на проду-

кта на предприятието (избор на 
възмездяване);

1.3.  Предпочитана/изявена/изказана 
ценност на възмездяването;

1.4. Степен на възмездяване;
1.5. Начин/обвързаност на възмездя-

ване;
1.6. Синхронизиране на възмездяване;
1.7. Възмездяване основано на специ-

фични критерии.

2. Изисквания за участие:
2.1. Доброволно или автоматично за-

писване;
2.2. Отворена или затворена клиент-

ска лоялност;
2.3. Автоматично или ръчно акумули-

ране на клиентски активи към ор-
ганизацията (точки, мили и т.н.).

3. Модели на клиентска лоялност:
3.1. Самостоятелни клиентски карти;
3.2. Свързване на клиентски карти с 

кредитни/дебитни карти.

4. Спонсорство:
4.1. Единична програма за клиентска 

лоялност;
4.2. Мултифирмени програми за кли-

ентска лоялност;
4.3. Програма за клиентска лоялност 

в един  или в повече сектори.

5. Разходи и приходи от програма за 
клиентска лоялност.
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Положителен баланс от използването 
на програма за клиентска лоялност. 
Разходите и приходите от програма-
та за клиентска лоялност показват 
баланса за организацията/бранда 
собственик на програмата за клиент-
ска лоялност. Важно е в края на всеки 
период, балансът за организацията/
бранда собственик на програмата за 
клиентска лоялност да бъде положи-
телен. В противен случай, ако този 
негативен баланс се задържи твърде 
дълго, програмата за клиентска лоял-
ност е под заплаха от прекратяване 
поради незадоволителни резултати 
(непостигане на целта).

Фактори, влияещи върху ефективност-
та на програма за клиентска лоялност

По-долу маркирам основните фактори, 
които влияят върху ефективността на про-
грамата за клиентска лоялност:

1. Характеристика на дизайна на про-
грамата за клиентска лоялност.
1.1. Релевантни ли са за клиенти? Не-

обходимо е да се отговори на въ-
проса: Предоставят ли те доста-
тъчно ползи на лоялния клиент?

1.2. Релевантни ли са за фирма? Не-
обходимо е да се отговори на въ-
проса: Предоставят ли те доста-
тъчно ползи на организацията, 
използваща съответната програ-
ма за клиентска лоялност?

2. Съответствие между стратегията на 
организацията/бранда и стратеги-
ята за програма за клиентска лоял-
ност. Това означава да се отговори 
на въпроса: Отговаря ли програмата 
за клиентска лоялност на фирмена 
стратегия и цели?

3. Характеристика на клиента. Необ-
ходимо е да се отговори на въпроса: 
Дава ли програмата за клиентска ло-
ялност достатъчна и надеждна ин-
формация да се изгради задълбочен 
профил на поведението на купуване 
на лоялния клиент?

4. Характеристика на организацията/
бранда. Необходимо е да се отгово-
ри на въпроса: Дава ли програмата 
за клиентска лоялност възможност 
на основата на задълбочения профил 
на поведението на купуване на лоял-
ния клиент да се влияе върху него и 
да се повишава неговата клиентска 
ангажираност и лоялност чрез пре-
достаявяне на допълнителни ползи и 
индивидуализиране на предлагането 
към съответния клиент?

5. Предоставяне на конкурентни пре-
димства. На основата на гореизложе-
ните фактори е необходимо да се даде 
много точен и измерим отговор на 
въпроса: Предоставя ли и ако да, до 
каква степен програмата за клиент-
ска лоялност конкурентни предим-
ства на организацията, използваща 
програмата за клиентска лоялност?

Характеристика на природата на коо-
перацията

Както подчертават изследователите на 
кооперацията (Dracheim 1955, Dülfer 1995, 
Boetther 1980, Hanisch 2006, 297–323, Aschoff 
1995, Laurinkari 1990, Engelhardt 1985, Grün-
feld/Hildebrand 2016, Brazda/Blisse 2018), тя 
притежава специфична и комплексна при-
рода. Тази нейна природа се характеризира 
от следните компоненти и връзки между тях:

• Дефиниране на кооперацията;

• Основни (градивни елементи) на коо-
перацията;

• Основна цел на кооперацията и 

• Ценности и принципи на коопераци-
ята.

По-долу давам кратка характеристика на 
всеки един от тях, тъй като по-късно в дис-
кусията ще търся сходства и идентичност с 
характеристиките на най-често използвани-
те съвременни маркетингови инструменти. 

Дефиниране на кооперацията

Както е известно на теоретиците, из-
следователите и практиците, занимаващи 
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се с кооперации, има многообразие от де-
финиции и съответно дискусия върху тях. 
Следователно няма единна и общоприета в 
световен мащаб дефиниция. Тъй като това 
е обхватна тема и не е цел на настоящата 
публикация, аз давам работна дефиниция, 
която най-често използвам в своите разра-
ботки. Освен това тази дефиниция е приета 
в Северна Америка и части от Западна Ев-
ропа и гласи следното: 

Кооперацията е предприятие, което се 
характеризира със собственост от страна 
на ползвателите/членовете на коопераци-
ята (ползвателите/членовете са собстве-
ници на предприятието), контрол от стра-
на на ползвателите/членовете и ползи за 
ползвателите/членовете. Това означава, че:

1. Предприятието е собственост на 
ползвателите/членовете на услугите, 
защото ползвателите/членовете на 
тези услуги са собственици на коо-
перацията. Това е така, защото полз-
вателите са основните доставчици 
на дружествения (equity) капитал на 
своето предприятие;

2. Предприятието е контролирано от 
ползвателите/членовете, защото те са 
единствените, които вземат решение 
за стратегиите и политиките на коо-
перативното предприятие;

3. Предприятието е в полза на полз-
вателите/членовете, защото всички 
ползи от кооперацията се дистрибу-
тират до тях. Това дистрибутиране 
се извършва на базата на степента на 
използване на кооперативното пред-
приятие от страна на ползвателите/
членовете. От това следва, че инди-
видуалната полза на всеки отделен 
ползвател е пропорционална на него-
вата индивидуална употреба.2

На базата на това определение извеждам 
характерните елементи на кооперацията, 
които са описани в следващия параграф.

Основни (градивни елементи) на коопе-
рацията

Основните (градивните елементи) на ко-
операцията открояват нейната специфика, 
която ù придава уникалност и идентичност 
и като форма за правене на бизнес. По-долу 
анализирам тези елементи:

1. Идентичност между ползвател/кли-
ент и собственик. Собствениците 
на кооперативното предприятие са 
ползватели на услугите на това пред-
приятие;

2. Идентичност между ползвател/
клиент и бенефициент. Ползите от 
дейността на кооперативното пред-
приятие се натрупват в полза на 
собствениците чрез и в съотношение 
със степента на използване на услу-
гите на кооперативното предприя-
тие. Това означава, че колкото повече 
отделният член използва услугите на 
кооперативното предприятие, толко-
ва по-голяма част от прихода полу-
чен от кооперацията в тази връзка му 
се възстановява обратно;

3. Идентичност между ползвател/
клиент и контрольор. Контролът на 
кооперативното предприятие се из-
вършва съвместно от всички собстве-
ници/членове. Освен това вземането 
на решения, свързани с дейността на 
кооперацията, респективно свързани 
с дейността на кооперативното пред-
приятие се извършва на демокра-
тична основа. Тук се използва прин-
ципът „един член – един глас“. Това 
означава, че водещото и определящо-
то в мениджмънта на кооперацията е 
членът/ползвателят, а не капиталът, 
както е в организациите/предприя-
тията собственост на инвеститорите, 
където водещият принцип е броят на 
акциите, т.е. размерът на притежава-
ния капитал от страна на отделния 
акционер.

Освен горепосочените три елемента, 
ясно и отчетливо посочени в дефиницията 

2 Характерните черти на кооперацията изпъкват на фона на спецификите на „класическото“ пред-
приятие, за което виж Калчев (2013).
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за кооперацията, тя се характеризира и от 
друг много важен неин конституиращ еле-
мент, който е:

4. Кооперативна група. Кооперацията 
представлява общност от индивиди, 
обединени помежду си от минимум 
поне един общ интерес или цел. В 
рамките на тази група, поведението 
на отделния член и на групата като 
цяло се ръководят от следните цен-
ности:

• Норми на кооперацията,

• Доверие в рамките на групата,

• Сигурност,

• Кооперативност,

• Солидарност.
Освен това поведението се определя от 

принципите, които е приела кооперацията, 
както и от размера на групата.

5. Кооперативно предприятие (бизнес 
организация; бизнес фирма, бизнес 
единица). Членовете на коопераци-
ята извършват постоянно индиви-
дуални избори, които най-често са 
икономически обусловени. Така те 
използват съвместно притежавано-
то и поддържано предприятие като 
инструмент за производство и пре-
доставяне на продукти и услуги, с 
цел постигане на подобряване както 
на икономическо и социално поло-
жение на своето домакинство и на 
своето собствено предприятие, така 
също и на икономическо и социал-
но положение на домакинствата и на 
предприятията на останалите члено-
ве на кооперацията;

6. Самопомощ в рамките на коопера-
тивната група. Индивидуалните чле-
нове на кооперативната група възна-
меряват чрез колективно действие и/
или взаимна подкрепа на основата на 
взаимното използване и взаимното 
успешно развитие на кооперативно-
то предприятие да постигнат подо-
бряване на своята икономическа и 
социално-културна ситуация.

Основна цел на кооперацията

 Ценности и принципи на кооперацията

Кооперативните ценности и принципи 
имат изключително значение и играят клю-
чова роля за изграждане и функциониране 
на кооперацията. Те са скицирани накратко 
по-долу:

Кооперативни ценности

Ценностите на кооперацията в конкре-
тика са: 

• самопомощ,

• самоотговорност,

• самоконтрол,

• самоуправление,

• демокрация,

• равенство,

• справедливост и 

• солидарност. 
Базирайки се на традицията на основа-

телите на кооперацията, в нея се имплемен-
тират освен това следните етични ценности: 

• честност,

• откритост, 

• социалната отговорност и 

• грижата за другите.

Кооперативни принципи

Кооперативните ценности се прилагат на 
практика чрез кооперативните принципи. 
Тяхната динамика съм разгледал по-долу.

Рочдейлски кооперативни принципи 
(1844 г.)

Основателите на първата модерна коо-
перация в света формулират следните седем 
кооперативни принципа, които в голяма 
степен се следват до днес в много коопера-
ции в различни точки по света:

1) Гласуването се извършва от членове 
на демократична база (един член-един глас);

2) Открито (отворено членство) членство;
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3) Кооперативният капитал се предоста-
вя от членовете;

4) Дяловата вноска на отделния член е 
ограничена и е част от кооперативния ка-
питал;

5) Разпределението на нетните приходи е 
според обема на сделките на члена с коопе-
ративното предприятие;

6) Дивидентът върху капитала на отдел-
ния член е ограничен;

7) Продуктовите трансакции се реализи-
рат по пазарни цени.

Кооперативните принципи на Херман 
Шулце Делич (1808–1883)

Традиционни кооперативни принципи

Традиционните кооперативни принци-
пи се различават в принципи 4 и 7 от Роч-
дейлските както следва:

4) Собствеността върху дялове с право 
на глас е ограничена;

7) Бизнесът се извършва преди всичко с 
членове.

Таблица 1. Сравнение на основни характеристики на CRM и кооперация

CRM компонент Наличие на CRM компонент в природа на кооперация

Фокус върху клиента Фокус върху член/клиент

Цялостна, клиентски ориентирана 
философия и култура на 
организацията, върху която се 
изгражда нейната стратегия 

Цялостна, членски/клиентски ориентирана 
философия и култура на кооперация, върху която се 
изгражда нейната стратегия

Цел: Повишаване на стойността и 
успеха на организацията

Цел: Подпомагане на предприятията на членовете 
(В2В маркетинг) и техните домакинства (В2С 
маркетинг)

Дългосрочно оптимизиране на 
връзката с клиент

Дългосрочно оптимизиране на връзката с член/
клиент

Стратегия и философия на компанията, 
фокусирани върху връзка с клиент

Стратегия и философия на кооперация, фокусирани 
върху връзка с член, изразени в нейни ценности и 
принципи. Членът на кооперацията е причина за 
съществуване и развитие на кооперация

Дискусия

В настоящата секция извършвам сравни-
телен анализ на основните характеристики 
на CRM, програмите за лоялност и приро-
дата на кооперацията. За постигане на тази 
цел в таблица 1 сравнявам основните ха-
рактеристики на CRM и на кооперацията в 
нейния идеално-теоретичен вид. Този срав-
нителен анализ ми дава достатъчно доказа-
телства да направя следните заключения:

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1:
CRM е закодиран в природата на коопе-

рацията, или казано с други думи, CRM е 
вътрешно присъщ на кооперацията. От само-
то създаване на първата модерна кооперация 
през 1844 г. тя прилага CRM, без този инстру-
ментариум дори да е бил дефиниран така.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2: 
Кооперацията е пионер в използването 

на CRM, дори във време, когато дигитални-
те информационно-комуникационни тех-
нологии изобщо не са били познати.
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Интегрирана съвкупност от бизнес 
процеси за идентифициране, 
подготвяне, придобиване, развитие, 
активизиране и запазване на лоялните 
клиенти

Членовете са идентифицирани с придобиване 
на членство. Бизнес процеси за подпомагане на 
предприятия на членове и техни домакинства 

Лоялност и доверие Кодирани в кооперативни ценности и принципи 

Предоставяне на допълнителна полза 
(стойност) на лоялни клиенти

Предоставяне на допълнителна полза (стойност) на 
лоялни членове/клиенти

Достатъчна комуникация с клиент и 
негова информираност 

Информираност на член/клиент чрез 
демократичното управление в кооперация

Индивидуално познаване на клиент и 
негово клиентско поведение(клиентски 
профил)

Кооперативна група, участие във финансиране и 
управление на кооперация

Процесно ориентиран фокус на 
връзката с клиент

Процесно ориентиран фокус на връзката с член/
клиент

Таблица 2 ми дава основание да направя 
следните заключения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1:
Програмите за клиентска лоялност, като 

един от основните инструменти на CRM, 
са закодирани в природата на коопераци-
ята, или казано с други думи, програмите 
за клиентска лоялност също както и CRM, 
са вътрешно присъщи на кооперацията. От 
самото създаване на първата модерна коо-

перация през 1844 г. тя прилага програма за 
клиентска лоялност, без този инструмента-
риум да е бил познат на фирмите, собстве-
ност на инвеститорите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2:
Кооперацията е пионер в използването 

на програма за клиентска лоялност, дори 
във време, когато дигиталните информа-
ционно-комуникационни технологии изоб-
що не са били познати.

Таблица 2. Сравнение на основни характеристики на програма за клиентска лоялност и кооперация

Компоненти на програма за клиентска 
лоялност 

Наличие на компонент на програма за клиентска 
лоялност в природа на кооперация

Фокус върху клиента Фокус върху член/клиент

Постигане на краткосрочни и дългосрочни 
цели 

Цел: Подпомагане на предприятията на членовете 
(В2В маркетинг) и техните домакинства (В2С 
маркетинг) и на тази база и успех за кооперацията

Структура на възнаграждаване Смесена, изразено в ценности и принципи 
на кооперация (особено ясно, записано в 5 
Рочдейлски/традиционен принцип)

Източник: Собствена таблица.
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Изисквания за участие Автоматично с придобиване на членство

Модели на клиентска лоялност Комплексен, изразен в ценности и принципи на 
кооперация

Спонсорство Програма за клиентска лоялност в повече сектори, 
кодирани в ценности и принципи на кооперация

Положителен баланс от използването 
на програма за клиентска лоялност за 
организацията

Положителният баланс за кооперацията 
е обусловен от принципите и целите на 
кооперацията

Фактори за ефективност на програма за 
лоялност

Съдържат се в принципите и ценностите на 
кооперация и нейна двойствена природа

Източник: Собствена таблица.

Заключение

В настоящата статия изследвах харак-
теристиките на два модерни инструмента, 
използвани вече в настоящия момент в поч-
ти всички предприятия, собственост на ин-
веститорите, и природата на кооперацията. 
Сравнителният анализ потвърди положи-
телно моята хипотеза, която гласи:
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ност са вътрешно присъщи на природата 
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ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НОВИТЕ 
УЧАСТНИЦИ НА ПАЗАРА НА ЖИЛИЩНИ 
КРЕДИТИ В КОНТЕКСТА НА  ПРАВНАТА 
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Резюме: Жилищното кредитиране е една 
от основните кредитни дейности на тър-
говските банки. Както всеки един кредит, 
и тези кредити пораждат рискове за банки-
те. Глобалната финансова и икономическа 
криза и  нестабилната икономическа среда 
след нея се отразиха неблагоприятно върху 
качеството на банковите кредитни порт-
фейли. И това е в резултат на сериозните 
финансови затруднения, които кредитопо-
лучателите изпитваха. Трябва да се отбе-
лежи, че така описаната ситуация в наша-
та страна не е изключение. В Европейския 

съюз кредитополучателите също имаха „ 
значително равнище на задлъжнялост, като 
повечето дългове са свързани с кредити за 
жилищни недвижими имоти“ (Този извод е 
направен в Директива 2014/17/ЕС на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 4 февруа-
ри 2014 г. относно договорите за кредити за 
жилищни недвижими имоти за потребите-
ли и за изменение на директиви 2008/48/ЕД 
и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) №1093/2010).

Ключови думи: банки, кредитори, кре-
дитни посредници, кредити за покупка на 
жилищни имоти.

SOME REQUIREMENTS FOR THE 
PARTICIPANTS OF THE MORTGAGE MARKET 
IN THE CONTEXT OF THE DIRECTIVE 2014/17

Assoc. Prof. Reneta Dimitrova, Ph.D.
Department of Economics, New Bulgarian University
r.dimitrova@nbu.bg

Abstract: The residential mortgage loans are 
one of the core business of the commercial banks. 
Like any single credit, these mortgage loans pose 
risks to the banks. The global financial and eco-
nomic crisis and the still unstable economic en-
vironment today have deteriorated the quality 
of the bank portfolios. As a result the borrowers 
have experienced serious financial difficulties. It 

should be noted that the situation in Bulgaria is 
not an exception. Consumers within European 
Union “… hold significant levels of debt, much 
of which is concentrated in credits related to res-
idential immovable property.”

Keywords: banks, lenders, credit interme-
diaries, loans for the purchase of residential 
property.
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Въведение

Банковата практика познава различ-
ни видове ипотечни кредити. За целите на 
изследването ще акцентираме на видовете 
ипотечни кредити според предназначение-
то им, а те са:

 – Ипотечен кредит за покупка на жили-
щен и нежилищен имот, като послед-
ният включва закупуване на гаражи, 
ателиета, офиси и други такива. Ос-
новната характеристика на този кре-
дит е неговия размер. В болшинството 
от банките той зависи от три факто-
ра: определения максимален размер 
за този вид кредити; договорената 
покупна цена на недвижимия имот и 
оценката на недвижимия имот.

 – Кредити за строителство на апартамен-
ти, еднофамилни къщи, довършителни 
работи на вече придобито недвижимо 
имущество и други. И тук размерът на 
кредита зависи от максималния му раз-
мер, определен от банката; оценката на 
недвижимия имот, предложен за обез-
печение; стойността на довършителни-
те работи.

 – Кредити за ремонт  на жилищен или 
нежилищен имот. Размерът на креди-
та зависи от оценката на недвижимия 
имот, предложен за обезпечение и 
стойността на ремонтните дейности.

 – Ипотечен кредит за рефинансиране 
на жилищен кредит или на потреби-
телски кредит срещу ипотека.

Директива 2014/17/ЕС, която е в основа-
та на промените в националното  законода-
телство, регламентиращо предоставянето 
на ипотечни кредити, определя последните 
като  кредити за жилищни недвижими имо-
ти и те са:

1. Кредити, обезпечени с ипотека или 
друго сравнимо обезпечение върху 
жилищен недвижим имот, използва-
но обичайно в дадена държава член-
ка, или обезпечение с право, свързано 
с жилищен недвижим имот;

2. Кредити, чиято цел е придобиване 
или запазване на право на собстве-
ност върху земя или сграда, която е 
построена или предстои да бъде по-
строена.

Изготвянето на нова законодателна рам-
ка не може да стане без внимателно да се 
анализира процесът на отпускане на креди-
ти за покупка на жилищни имоти и по-точ-
но, неговите етапи.

Основни моменти в новото законода-
телство, регламентиращо участниците на 
пазара на кредити за покупка на недвижи-
мо имущество

Дейностите, през които търговските 
банки преминават при отпускане на кредит 
за покупка на недвижим имот, могат да се 
обединят в няколко етапа:

Първи етап. Обявяване на кредитите за 
покупка на недвижими имоти, които съот-
ветната банка ще предлага, и на условията 
по всеки от тях. Тази информация се дава на 
сайта на банката или на гишетата в самите 
офиси.

Втори етап. Среща с  клиент – кредитоис-
кател – на нея  банковият експерт следва да го 
запознае подробно с предлаганите кредитни 
продукти за граждани и с условията по тях. 
Ако клиентът прояви интерес, банковият 
експерт  му  предоставя комплект от  пакета 
документи, изисквани от съответната банка.

Трети етап. Проучвателен етап – по вре-
ме на него банковият експерт анализира 
молбата за кредит и всички документи, кои-
то я придружават, а именно: декларация за 
гражданско и имуществено състояние и за 
свързани лица; декларация за самостоятел-
на заетост; декларация за липса или наличие 
на публични задължения по реда на Данъч-
но-процесуалния кодекс; документи, доказ-
ващи дохода на кредитоискателя; документи, 
удостоверяващи собствеността върху недви-
жимия имот, приеман като обезпечение или 
предмет на сделката; документи, доказващи 
липсата на тежести върху имота, предоста-
вян за обезпечение; актуална скица на имота, 
издадена от съответната община; нотариален 
акт за продажба или замяна с уговорка за от-
ложено плащане, ако е необходим.
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Четвърти етап. Разрешаване или от-
казване на искания кредит.  В зависимост 
от големината на съответната банка това 
решение може да се взема на ниво банков 
клон/офис (Кредитна комисия) или на ниво 
Централа (Кредитен съвет).

Пети етап. Подписване на договор за 
кредит. Одобреният кредитоискател се за-
познава   с два много важни момента: 

 – С условията по одобрения кредит – 
размер, срок, падеж, лихвен процент и 
годишен процент на разходите, начин 
на усвояване и други по преценка на 
банката;

 – С действията, които предстоят в пе-
риода от подписването на договора за 
кредит и неговото усвояване – запла-
щане на дължимите такси и/или ко-
мисиони; учредяване на първа по ред 
ипотека върху обезпечението, което да 
се докаже с удостоверение от Агенция-
та по вписванията; застраховане на не-
движимото имущество срещу рискове 
като природни бедствия, пожар, краж-
ба и т.н. 

Шести етап. Усвояване на кредита според 
предвидения в договора за кредит начин. В 
този етап участва кредитният експерт, от 
една страна, и счетоводител, от друга. На-
реждането за усвояване на кредити съдър-
жа всички реквизити на кредитния договор: 
номер на договора за кредит; данни по лич-
на карта на кредитополучателя;  сметка, по 
която ще се отчита кредита и разплащател-
ната сметка, от която ще се усвои; размера 
на кредита, начин на предоставяне – безка-
сово; срок на погасяване; срок на усвояване; 
ако има – гратисен период; обезпеченията 
по кредита; лихвен процент; годишен про-
цент на разходите. 

Седми етап. Текущ контрол (монито-
ринг) над кредитната сделка. Във всяка бан-
ка този контрол се осъществява на две нива 
– в банковия клон и в централата. От своя 
страна мониторингът от страна на центра-
лата също може да бъде разделен на такъв, 

осъществяван от дирекция „Банкиране на 
дребно“ и контрол от страна на служба „Въ-
трешен контрол“.

Осми етап. Погасяване и приключване 
на кредита. Въпреки че търговските банки 
показват пред обществеността различни на-
чини за погасяване на отпуснатите кредити, 
съответстващи на известните в банковата 
теория и практика, при кредити за покупка 
на недвижим имот от граждани погасяване-
то се осъществява посредством анюитетни 
вноски или с намаляващи месечни вноски. 

Проблемите, които банките у нас имат с 
ипотечните кредити, част от които са кре-
дитите за придобиване на жилищни недви-
жими имоти, не са от днес и са предмет на 
изследване още в годините на финансовата 
криза и по-точно – необходимостта от въ-
веждането на законодателна рамка, която 
да регламентира процеса на предоставяне 
на кредити за покупка на жилищни недви-
жими имоти. Широката дискусия във фи-
нансовите среди и сред обществото беше 
предизвикана непосредствено от принуди-
телното събиране от страна на банките на 
задълженията посредством отнемане на 
обезпечението /в случая ипотекираното 
жилище/.  Това обаче не беше единствената 
причина БНБ да стартира промени в зако-
нодателството, регламентиращо покупката 
на недвижими имоти чрез кредит. Първата 
и основна причина е работата на Европей-
ската комисия в тази посока, която хроно-
логически протича така1 :

1. Още през 2003 г. Европейската коми-
сия започва процедура за определяне 
и оценяване на въздействието на пре-
пятствията пред вътрешния пазар на 
договори за кредит за жилищни не-
движими имоти;

2. На 18 декември 2007 г. е приета т. нар. 
Бяла книга за интеграцията  на паза-
рите на ипотечни кредити в Европей-
ския съюз. И не само това, сформи-
рана е експертна група по кредитна 
история, която да подпомага Комиси-
ята при подготовката на мерки за по-

1 Тези действия на Европейската комисия са проследени в Директива 2014/17/ЕС, т. (1) и т. (3), чл. 42.
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добряване на достъпността, сравни-
мостта и пълнотата на информацията 
за кредитите;

3. Финансовата криза и проявилите се в 
резултат на нея сериозни проблеми във 
финансовия сектор, в т.ч. и в банковия,  
предизвиква през 2009 г. в съобщение-
то си „Движеща сила за възстановява-
не на Европа“ Комисията да предложи 
мерки за договорите за кредит за жи-
лищни недвижими имоти, включител-
но надеждна рамка относно кредитно 
посредничество, в контекста на осигу-
ряване в бъдеще на почтени и надежд-
ни пазари и възвръщане на доверието 
на потребителите.

4. Продължавайки активно да работи 
в тази насока, през 2011 г. Комисия-
та публикува съобщение, озаглавено 
„Акт на единния пазар – Дванадесет 
лоста за насърчаване на растежа и ук-
репване на доверието“.

5. Завършекът на тази дългогодишна ра-
бота е през 2013 г., когато директивата 
е приета,  а започва да действа от 21 
март 2016 г.

Безспорно важен факт у нас е това, че 
кредитите за покупка на жилищно имуще-
ство днес са законодателно регламентирани 
с нов закон, т.е. излязоха от Закона за потре-
бителския кредит. В резюме причините, до-
вели до промени в банковото законодател-
ство в Европейския съюз, което определя 
реда за предоставяне на кредити за жилищ-
ни недвижими имоти, са следните (Дирек-
тива 2014/17/ЕС):

 – Загубата на доверие във финансовите 
институции;

 – Подкопаване устоите на финансовата 
система;

 – Безотговорно поведение от страна 
на участниците на пазара – кредитни 
институции, кредитни посредници, 
некредитни институции и потреби-
телите, което намери проявление в 
активно безразборно кредитиране и 
произтичащата от това експанзия на 
ипотечни кредити;

 – Високо равнище на задлъжнялост на 
потребителите;

 – Различната нормативна уредба по от-
ношение предоставянето на кредити 
за жилищни недвижими имоти в дър-
жавите членки на Европейския съюз;

 – Навлизането в кредитирането на нови 
институции – кредитни посредници и 
некредитни институции.

Анализът на промените в българско-
то законодателство не трябва да  пропуска 
един много важен момент в Директивата, 
а именно – самостоятелност на държавите   
членки при транспонирането на Директи-
вата. В тази посока е възможността дър-
жавите членки да запазват или въвеждат 
по-строги разпоредби в областите, които 
не са ясно посочени като области на макси-
мална хармонизация (Директива 2014/17/
ЕС). Директивата тук визира най-вече из-
искванията за познания и компетентност 
на служителите, от една страна, както и 
указанията за попълване на европейския 
стандартизиран информационен форму-
ляр, от друга. Излизане извън рамките на 
Директивата се допуска и в областите извън 
нейния обхват, като например договорното 
право, вещното право, вписванията в имот-
ния регистър, договорната информация 
и след договорните отношения, тъй като 
те не са регламентирани в нея (Директива 
2014/17/ЕС). Заслужава внимание и нещо 
друго – възможностите на държавите член-
ки законодателно да ограничат твърде спор-
ната практика да се правят предварителни 
плащания от страна на потребителите към 
кредиторите или кредитните посредници, 
които евентуално да гарантират предоста-
вяне на кредит (Директива 2014/17/ЕС).

Важно изменение, въведено от Дирек-
тивата по отношение  кредитиране покуп-
ката на жилищен имот, е навлизането на 
нови участници – кредитните посредници 
и т. нар. „назначени представители“. Схема-
тично участниците на пазара на кредити за 
покупка на жилищни имоти могат да бъдат 
представени така:

Кредитор Кредитен
посредник

Независим
представител
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Кредитни 
институции 1. Обвързан

Некредитни
институции 2. Необвързан

Участието в кредитния процес на кре-
дитен посредник дава възможност да бъдат 
установени две схеми за предоставяне на 
кредити за покупка на жилищен имот.

Първата схема включва кредитор и кре-
дитоискател и може да бъде представена по 
следния начин:

Подава 
изчерпателна и 
точна
информация

Кредитор Кредитоискател

Прави оценка 
на кредитоспо-
собността и въз 
основа на нея 
дава положите-
лен или отрица-
телен отговор

Участието на кредитен посредник прави 
схемата да изглежда така:

Предоставя получената 
информация

Подава точна 
и изчерпателна 
информация

Кредитор Кредитен
посредник

Кредитоискател

Анализира и оценява 
кредитоспособността и 
връща отговор                              

Връща отговор дали
е одобрен

Основен пазарен участник е кредиторът, 
който може да бъде кредитна институция или 
некредитна институция според Директивата, 
а според Закона за кредитите за недвижимо 
имущество на потребители „Кредитор“  е 
кредитна институция по смисъла на Закона 
за кредитните институции или финансова 
институция по смисъла на чл. 3а от същия 
закон. С цел ограничаване на кредитния риск 
и осигуряване на финансова стабилност, в 
Директивата е заложено едно важно изис-
кване към държавите членки по отношение 
на некредитните институции, а именно – те 
да гарантират, че са въвели „подходящи мер-
ки за даването на разрешение за извършване 
на дейност и надзора на  некредитните ин-
ституции, предлагащи договори за кредити 
за жилищни недвижими имоти. Отговаря ли 
сегашното законодателство у нас на това из-
искване? 

В нашата страна некредитните инсти-
туции се наричат финансови институции.2 

Известно е, че Законът за кредитните ин-
ституции урежда и дееспособността на  фи-
нансовите институции, които са различни 
от кредитните институции и  могат да из-
вършват строго регламентирани  дейности3. 
Важна особеност в нашата финансова прак-
тика е,  че всички  дейности, определени със 

3 Законът за кредитните институции, чл.3, ал. 1 определя дейностите, които могат да извършват нефинан-
совите институции, а именно:  извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услу-
ги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и 
кредитни писма); финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на 
клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инстру-
менти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на 
дейности, присъщи на инвестиционните посредници и регламентирани от  Закона за пазара на финансови 
инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране 
/факторинг, форфетинг и други/; издаване на електронни пари; придобиване на участия в кредитна ин-
ституция или в друга финансова институция; отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез 
публично привличане на влогове или други възстановими средства.

2 Общ поглед за мястото и ролята на банките като финансови институции във финансовата система се 
открива в Калчев (2008).



37
ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НОВИТЕ УЧАСТНИЦИ НА ПАЗАРА НА ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ...

закона, финансовите институции могат да  
извършват без разрешение от БНБ. От  фи-
нансовите институции се изисква само да 
бъдат вписани в регистър на БНБ, за което 
получават удостоверение, т.е. тяхната дей-
ност е подчинена на регистрационен режим, 
а не на разрешителен. За да бъде приведе-
но банковото законодателство в съответ-
ствие с изискванията на Директивата, още 
през 2014 г. бяха направени промени както 
в Закона за кредитните институции, така 
и в Наредба № 26 от 2009 г. за финансови-
те институции, като бяха въведени строги 
изисквания за вписването на финансовите 
институции в публичния регистър на БНБ. 
Ето кои са те (Наредба № 26) :

1. Минимално необходим внесен ка-
питал в размер на един милион лева, 
като вноските не само трябва да са 
парични и да са направени със собст-
вени средства, но произходът на тези 
средства следва да е ясен и законен.

2. Лицето да има търговска регистра-
ция в Република България като дру-
жество с ограничена отговорност, 
акционерно дружество или коман-
дитно дружество;

3. В предмета му на дейност изрично да 
бъде посочена съответната дейност;

4. Мястото за извършване на основната 
стопанска дейност да е на територия-
та на Република България;

5. Управителят и представляващите 
дружеството лица да притежават не-
обходимата квалификация, професи-
онален опит и репутация, а лицата, 
които пряко или косвено притежават 
квалифицирано дялово участие в ка-
питала да са надеждни, финансово 
стабилни и с добра репутация;

6. Не подлежи на регистрация лице, кое-
то извършва кредитиране само като 
спомагателна услуга във връзка с дру-
га дейност, за която е лицензирано.

Друг важен участник на пазара на креди-
ти за жилищни имоти  е кредитният посред-
ник. Директивата го определя като физиче-
ско или юридическо лице, което не действа 

като кредитор или нотариус и извършва 
следните дейности (Директива 2014/17) :

 – представя или предлага договори за 
кредит на потребители; 

 – съдейства на потребителите, като из-
вършва подготвителна работа или 
друга преддоговорна административ-
на работа по договори за кредит с из-
ключение на тези, които е представил 
или предложил;

 – сключва договори за кредит с потреби-
тели от името и за сметка на кредитор.

Необходимо е да се отбележи, че Дирек-
тивата се стреми да гарантира отговорно 
поведение от страна на кредитните посре-
дници не само към потребителите (креди-
тополучатели), но и към целия кредитен 
процес. За да бъде постигнато това, е пред-
видено компетентният орган на съответ-
ната държава членка по произход и текущ 
надзор да  дава  разрешение за упражняване 
на дейност като кредитен посредник. Това 
е гаранция, че кредитните посредници от-
говарят на строги професионални изиск-
вания най-малко за компетентност, добра 
репутация и имат сключена застраховка 
„Професионална отговорност“ (Директива 
2014/17/ЕС). 

Кредитните посредници биват два вида: 
обвързани и необвързани. Да е обвързан 
един кредитен посредник означава да дейст-
ва от името, за сметка и под пълната и без-
условна отговорност само на един кредитор 
или на една група кредитори или на някол-
ко кредитори или групи, които не предста-
вляват мнозинство на пазара (Директива 
2014/17/ЕС). Видно е, че обвързаните кре-
дитни посредници подлежат на всеобхватен 
контрол от страна на кредиторите, което би 
следвало да осигури и по-качествена и отго-
ворна работа.  

Заедно с тази си дейност, на кредитните 
посредници е дадено правото да имат „на-
значен представител“. Според Директивата 
той е физическо или юридическо лице и 
действа от името, за сметка и под пълна-
та безусловна отговорност само на един 
кредитен посредник на пазара (Директи-
ва 2014/17). Ограничението назначените 
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представители да работят от името само 
на един кредитен посредник е от изключи-
телно важно значение, тъй като то не само 
ограничава нелоялната конкуренция между 
назначените представители, но и засилва 
отговорността на кредитния посредник и 
на неговия назначен представител.  

Анализът на националното ни законода-
телство показва, че в нашата страна от паза-
ра на кредити за жилищни имоти е изклю-
чен назначеният представител, но е включен 
друг – независимият съветник  (Закон за 
кредитите за недвижими имоти на потре-
бители). Трябва да се уточни, че фактически 
пазарните участници не са повече, тъй като 
независим съветник може да бъде само 
кредитор или кредитен посредник. Това е 
важно уточнение и означава, че въвежда-
нето на такъв строг режим за регистрация 
се отнася не само за тези, които отпускат 
кредити за покупка на жилище, но и за тези, 
които консултират и дават съвети. Съветва-
нето на потребителите – кредитоискатели е 
по отношение избора на най-подходящия 
кредит, съобразен с потребностите, финан-
совото състояние и личното им положение, 
като се разгледат достатъчно на брой дого-
вори за кредит от предлаганите на пазара 
продукти. Заслужават внимание и няколко 
изисквания  към кредиторите и кредитни-
те посредници, които предоставят съвет за 
подходящия договор за кредит, а именно:

 – да  уведомяват,  че предоставят съвет 
във връзка с конкретен договор за 
кредит;

 – да изискват необходимата информа-
ция за личното и финансовото със-
тояние на кредитоискателя, за негови-
те предпочитания и цели;

 – да разгледат достатъчно голям брой 
договори за кредит по предлаганите 
конкретно от тях кредитни продукти;

 – ако става дума за необвързани кре-
дитни посредници, те следва да раз-
гледат достатъчно голям брой дого-
вори за кредит от предлаганите на 
пазара кредитни продукти;

 – препоръките да се дават на хартиен 
или на друг траен носител.

С цел повишаване качеството на обслуж-
ване на потребителите, Директивата въвеж-
да изисквания веднъж към компетентността 
на служителите на кредиторите и кредитни-
те посредници и на второ място, към воде-
ната политика за възнагражденията. 

Изискванията относно компетентността 
на служителите на кредиторите и кредитни-
те посредници се отнасят до това, всеки слу-
жител да бъде достатъчно икономически и 
финансово грамотен в процеса на определя-
не условията на кредитните продукти, пред-
лагането и отпускането на кредити, кредит-
ното посредничество и продоставянето на 
съвети  (Директива 2014/17/ЕС) .

По отношение на възнагражденията, от 
кредиторите се изисква да приемат и прила-
гат политики за възнагражденията не само на 
своите служители, но и за възнагражденията 
на кредитните посредници, с които са обвър-
зани (Директива 2014/17/ЕС). Необвързаните 
кредитни посредници би следвало също да 
разработват такива политики. 

Много важен момент  при разработва-
не на политиките за обвързването на въз-
награжденията на служителите, които отго-
варят за оценката на кредитоспособността, е 
въвеждането на няколко изисквания и те са  :

• дали насърчават надеждното и ефек-
тивно управление на риска и не сти-
мулират поемането на риск, надвиша-
ващ приемливото за кредитора ниво;

• дали оценката на кредитоспособнос-
тта е съобразена с бизнес стратегията, 
ценностите и дългосрочните интере-
си  и предвиждат ли се мерки за из-
бягване конфликт на интереси;

• възнаграждението да не зависи от броя 
или процента на одобрените искания 
за кредит.

Безспорно тези нови изисквания към 
кредитните посредници и към банките, въ-
ведени със Закона за кредитите за недвижи-
ми имоти на потребители и Наредба № 19 
на БНБ за кредитните посредници, създават 
благоприятни условия за утвърждаването 
на българския банков пазар като прозрачен, 
печеливш и конкурентоспособен. Факт е, 
че към края на месец август в регистъра на 
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кредитните посредници в БНБ присъстват 
44 кредитни посредници, регистрирани в 
България (от които 36 са  с постоянен адрес 
и адрес на управление в София) и 7 кредит-
ни посредници от Европейския съюз. Това, 
че кредитният посредник    съчетава в себе 
се не само посредничество при отпускане на 
кредити на граждани, но и консултантска 
дейност, анализ на кредитоискателя – фи-
нансов и кредитен рейтинг, го прави важна 
част от кредитния процес.

Заключение

Въвеждането на нова правна рамка за 
кредитите за покупка на недвижим имот е 

навременно и изключително важно с оглед 
изграждане на по-прозрачен кредитен па-
зар,  защита интересите на потребителите 
и осигуряване на отговорно отношение от 
страна не само на кредиторите и кредит-
ните посредници, но и на потребителите 
тогава, когато са кредитоискатели. Такива 
са и целите, заложени в Закона за креди-
тите за недвижими имоти на потребители. 
Дали тези цели ще бъдат постигнати зависи 
както от участниците на пазара на кредити 
за покупка на недвижими имоти, така и от 
контролиращите органи, които  по закон са 
Българска народна банка и Комисията за за-
щита на потребителите.
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Резюме: В свят с бързо развиващи се 
технологии и нарастване ролята на диги-
талния маркетинг, нараства и значението 
на средствата за постигане на потребител-
ска лоялност, които са включени в програ-
мите за лоялност. Но не само и единствено 
по своята същност като част от управле-

нието на взаимоотношенията с клиентите, 
но и през призмата на реалната възвръ-
щаемост и постигане на устойчиво развит 
бизнес.
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ble business.
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Независимо от големината на компа-
нията, всяка една от тях се стреми към 
утвърждаване на добър имидж и изграж-
дане на отлични взаимоотношения с кли-
ентите, които се превръщат не само в ре-
довни, но и в лоялни такива.

Самото привличане на вниманието на 
потребителя на бранда е важен и ценен 
актив, чрез който фирмата изгражда своя-
та стратегия за бъдещите си отношения с 
него. Затова системата за управление на 
взаимоотношенията с клиентите /CRM/ 
като основен инструмент за клиентска-
та лоялност, помага на организацията да 
разработи дългосрочни планирани так-
тики, именно чрез анализиране на ин-
дивидуалната потребност на всеки един 
потребител. Важна част от системата за 
взаимоотношения с клиентите са именно 
програмите за лоялност.

Целта на статията е да се посочат 
елементите на програмите за лоялност и 
да се докаже ролята им за постигане на 
маркетингова възвръщаемост.

По своята същност удовлетвореността е 
чувството на удоволствие или разочарова-
ние на човека, което е резултат от сравне-
нието на неговото възприятие и очакване 
(Котлър, 2000). Друг учен, Франсис Бътъл 
(2006г.), обобщава, че удовлетворението е 
удовлетворителен отговор на изпълнение-
то, докато недоволството е незадоволителен 
отговор на изпълнението. В допълнение, 
Виел, Босели и Хеселинк (2002) развиват 
теорията, че удовлетворението е положи-
телно и афективно поведение, изобразено 
от страна в резултат на оценката на всички 
аспекти на взаимоотношенията на другите 
страни. Междувременно, в бизнес изме-
рението, тъй като компанията поддържа 
положителна връзка със своите клиенти, 
вероятно ще се получат няколко желани 
резултата (Котлър, 2000), а именно – бла-
гоприятни нагласи и поведенчески реак-
ции като повторна покупка (Баран, Галка 
и Струнг, 2008). Лоялността на клиентите 
е много важна за компанията, за да запази 
настоящите си клиенти. Това е така, защото 

лоялността на клиентите може да послужи 
за няколко ползи за компанията. Лоялните 
клиенти са по-слабо чувствителни към це-
новите промени, намаляват маркетингови-
те разходи за привличане на нови клиенти 
и подобряват организационната рентабил-
ност (Роули, 2005). Освен това, Раман (1999) 
и Боен и Чен (2001) заявяват, че лоялните 
клиенти служат като „фантастична марке-
тингова сила“, като предоставят препоръки 
и реално осъществяват маркетинг от уста 
на уста. Според тях лоялните клиенти имат 
по-малко разходи за  обслужване, отчасти 
защото познават продуктите и се нуждаят 
от по-малко информация.

Програмите за лоялност са предназначе-
ни да подобрят удовлетвореността и анга-
жираността на клиентите. Ефективността и 
приложимостта на програмата за лоялност 
се измерват чрез постигане на определени 
нива на прага на удовлетвореност на кли-
ента (Кех и Лий, 2006). Програмите за лоял-
ност се възприемат от потребителите като  
знак за признателност за тяхната лоялност 
към компанията. В допълнение, Болтън, 
Канан и Брамлет (2000) обобщават, че ко-
гато клиентите се включат в програмите 
за лоялност, възприеманите ползи, които 
получават, всъщност ще доведат до тяхна-
та лоялност. Поради тази причина ползите 
от програмата за лоялност на клиентите 
могат да бъдат разделени на две: твърди и 
меки ползи. Твърдите ползи са паричните 
ползи под формата на отстъпки, специални 
отстъпки и купони, а меките ползи са непа-
ричните (Мюлхерн и Дъфи, 2004).

Особено специфично е обстоятелство-
то, че успешните програми за лоялност 
имат онази способност да привличат и 
задържат клиенти, които водят до защи-
таване и рекламиране на бранда. За ме-
ниджърите, които отговарят за програ-
мите за лоялност, е важно да познават 
елементите, които я изграждат: структура 
и начин на възнаграждаване, какви са из-
искванията /достъп/ при участие, тип на 
клиентската лоялност, правила, приходи 
и разходи, прозрачност, лесен достъп.
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Графика 1. Елементи на ефективната програма за лоялност

Източник: https://www.womply.com/blog/the-6-elements-of-an-effective-loyalty-program/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„В марката“ 
Да се помисли какво кара 

потребителите да изберат бранда 
на компанията. Това е сърцевината 
на наградите, които се предлагат. 

По-малко триене 
Наслаждаването и използването на 

програмите за лоялност би 
следвало да е лесно. 

Реципрочност 
Програмата за лоялност трябва да е 

от полза за бизнеса толкова, 
колкото и за клиентите на 

компанията. 

Изключителен 
Компаниите не трябва да се 

страхуват от изключителността. Ако 
нещо е достъпно за всички, то 

обикновено не е специално за никой. 

Завладяващ 
Наградите трябва да насърчават 
потребителите да действат и да 
бъдат нещо, за което желаят да 

работят. 

Повторяемост 
Програмите с повтарящ се процес 

увеличават употребата. 

Самите елементи на програмите за лоял-
ност могат да се анализират и като процес, 
от правилното приложение на който зависи 
постигането на успешност и приложимост 
на голяма част от управлението на взаимо-
отношенията с клиентите. Отделните еле-
менти могат да бъдат представени по след-
ния начин:

• изграждането и интегрирането на про-
грама за лоялност трябва да е лесен и 
достъпен процес. Потребителите не 
искат да разкриват цялата си лична ин-
формация при регистрацията. Лична-
та информация и многото попълване 
на бланки, могат да откажат клиента. 

• самата лоялна програма трябва да е 
изключителна, затова клиентът тряб-
ва да се привлече като част от най-до-
брото, като част от клуб, да му се даде 
възможност за оферта само и специ-
ално за него. 

• да се повтори процесът на лоялност и 
отстъпката да се получи веднага, а не 
след няколко покупки. Програмите, 
които се повтарят и предлагат отстъп-
ките веднага, увеличават използването. 

• лоялната програма трябва да бъде 
убедителна – клиентът трябва да се 

убеди да я ползва, защото тя ще го 
възнагради. 

• лоялната програма трябва да е съв-
местима с желанията на клиенти-
те, т.е., когато фирмата влага повече 
средства за спечелването на клиента 
чрез различни видове поощрения, то 
те трябва да се възвърнат реципрочно 
чрез покупки и допълнителни доходи 
на компанията.

• лоялната програма трябва да залага 
на бранда. Брандът е основата на биз-
неса, върху който се изгражда общата 
атмосфера на магазините /продукти-
те/ услугите. Чрез лоялната програма 
се отразява и личността, и репутаци-
ята на бизнеса.

Съществуват различни начини за реа-
лизиране на програмите за лоялност, но по 
своята същност те са зависими от различни 
фактори. Различните видове програми за 
лоялност се използват като начин за упра-
вление на връзките с клиенти: клиентски 
карти /с отстъпки, с натрупване на точки 
за закупуване на стоки с намалена цена, с 
отстъпки за натрупване на бонус точки за 
получаване на подарък, с натрупване на 
бонус точки за получаване на ваучер/, вау-

https://www.womply.com/blog/the-6-elements-of-an-effective-loyalty-program/
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чери за намаления, спонсорство и др. Но за 
да функционират е необходимо, факторите, 
които ги определят, да бъдат ефективни. 
Най-общо факторите са:

• Характеристика на дизайна на програ-
мата – способността ù „(да) се свързва 
със стимулиране на насърчаването, 
където компанията често предлага 
интересни ползи за своите клиенти за 
повтарящи се трансакции, което при-
нуждава клиентите да запазят компа-
нията. Тук този фактор отговаря на въ-
просите дали има достатъчно ползи за 
лоялния клиент и релевантни ли са те 
за организацията. (Люис, 2004) 

• Характеристика на фирмената страте-
гия и цели – ползата от лоялната про-
грама трябва да се предвиди така, че 
при реализирането ù да не се стига до 
т.нар. обратен ефект, като неудовлетво-
реност у клиента, чувство на измама, 
разочарование. Клиентите не оценяват 
по един и същ начин предлаганата до-
пълнителна стойност. (Данахър, 2008). 
Затова е важна обратната връзка, ин-
формацията за участващите в лоялна-
та програма, защото по този начин се 
отличават онези изгоди, които могат 
да имат висока ценност за клиентите и 
ниска себестойност за организацията. 

•  Характеристика на клиента – про-
грамата за лоялност трябва да бъде 
базирана според предпочитанията на 
клиентите, т.е. освен да може да се уп-
равлява, самата тя да позволи анализи-
рането на профила на потребителите. 
Също така, благодарение на познаване-
то на клиента и на неговото потребле-
ние, ще се даде възможност да се оцени 
ефективността на програмата, нейно-
то прилагане и (не) оправдаването на 
средствата, използвани за нея.

• Характеристика на компанията – про-
грамата за лоялност показва до каква 
степен компанията ежедневно следи 
действията на клиентите си, доколко 
те са обвързани от действията на тази 
компания. Затова компанията трябва 

да структурира правилно програмата 
си според специфичните нужди и по-
требности на клиентите. Когато те се 
променят, тя трябва да реагира бързо 
и да актуализира своите действия, за 
да може да поддържа броя на лоялни-
те клиенти и дори да го увеличи.

• Характеристика на конкурентите – про-
грамата за лоялност е много зависима 
от конкурентите в съответния бранш. 
В резултат на „информационни, техно-
логични и организационни промени, се 
стига до огромно разнообразие от ус-
луги и стоки, което пък води до – съз-
даване на почти идентични продукти“ 
(Кели, 2001, с. 77–78). Ето защо, всяка 
компания трябва да е с ясно отличим и 
изграден имидж, за да не се стигне до 
уеднаквяване на предлаганите програ-
ми, а това най-често става с по-атрак-
тивни и по-ефектни лоялни програми.

Що се отнася до формите за лоялност, то 
те са различни и със специфична индивиду-
алност. По своята същност това са едни от 
най-популярните маркетингови стратегии, 
които целят постоянен поток от клиенти /
ползватели, които да са лоялни на бранда/
марката/фирмата. Лоялните програми съ-
ществуват, като обхващат повечето видове 
търговия, всеки от които има различни ха-
рактеристики и схеми за възнаграждения. 
Самите форми на лоялност са: клубна кар-
та, карта с точки, карта с отстъпки, ваучер 
и др.

Често използвана форма на лоялна про-
грама са клубните карти. Обикновено този 
вид лоялна програма цели дългосрочно 
обвързване на клиента с компанията. Чрез 
членството с клубната карта, ползвате-
лят получава отстъпки в различни обек-
ти и емоционално се идентифицира като 
„по-специален“, „по- различен“ потребител, 
защото членува в „клуб“ и получава специ-
ални оферти, само и единствено за него.

Важно за програмите за лоялност е, че 
всяка такава е този инструмент на компа-
нията, чрез който тя изгражда, поддържа и 
развива стабилни взаимоотношения с по-
требителите си. Това са дългосрочни мар-



44
ГОДИШНИК „ИКОНОМИКА И БИЗНЕС“ НА ДЕП. „ИКОНОМИКА“, 2019

кетингови кампании, които са съобразени 
с поведение на клиентите, което е много 
сложно и лоялността е едновременно изку-
ство и наука – не е лесно те да бъдат разбра-
ни, обяснени или практикувани (Томпсън, 
2014). Целта на този вид програми е да на-
сърчат клиента да повтаря покупките си в 
дадената компания и след това да се пре-
върне в постоянен, лоялен клиент. Когато 
потребителят се включи в дадена лоялна 
програма, ще започне да купува повече и 
ще е приобщен към бранда, няма да бъде 
привлечен от конкурентите и така няма да 
има загуба за компанията. Вероятността да 
направи следващите си покупки от същия 
бранд нараства с всяко следващо пазару-
ване. Когато мениджърите идентифицират 
дадена програма за лоялност като успешна, 
това им позволява „да четат и предугаждат 
мислите и действията на потребителите/
купувачите и да реагират адекватно на тях“ 
(Бъчварова, 2015, с. 2).

Съществуват различни фази на лоялност. 
Според рамката на Оливър, като модел на 
познавателно – влияещо поведение е ясно, 
че потребителите могат да се превърнат в 
лоялни във всяка фаза на поведение, свър-
зана с различни елементи на структурата 
за развитие на отношението. По-конкрет-
но, потребителите могат да станат лоялни 
на първо място в когнитивен смисъл, на 
следващ етап в емоционален смисъл, още 
по-късно по конвоиран начин, и накрая по 
начин, описан като „инерция на действие“.

Когнитивна лоялност. В първата фаза на 
лоялност информацията за спецификите на 
търговската марка, която е на разположение 
на потребителя, показва с какво тя е предпо-
читана от другите – алтернативни брандове. 
Този етап се нарича когнитивна лоялност 
или лоялност, основана само и единствено 
на бранда. Наличето на текущата инфор-
мация и познаването на бранда може да се 
основава на предходни потребителски зна-
ния или на базата на актуална информация. 
Лоялността в тази фаза е насочена към тър-
говската марка именно благодарение на съ-
ществуващата информация (нива на изпъл-
нение на продуктовите характеристики) и 
самият потребител не е особено ангажиран 

с бранда. Ако покупката е рутинна, то не се 
отчита степента на удовлетвореност на по-
требителя. В момента, в който започне да се 
обвързва покупката с нивото на удовлетво-
реност от покупката, лоялността започва да 
придобива афективни нотки (емоционален 
смисъл).

Афективна лоялност. На втората фаза 
на развитие на лоялността се развива сим-
патия или отношение към търговската мар-
ка въз основа на кумулативно – удовлетво-
ряващи случаи на употреба. Този лоялност 
е тясно обвързана и със степента на удо-
влетворение. Ангажираността на тази фаза 
се нарича афективна лоялност и е кодирана 
в ума на потребителя като познание и въз-
действие. От голямо значение е  степента на 
въздействие на конкретния бранд. Подобно 
на когнитивната лоялност, тази форма на 
лоялност може да се видоизмени. Голяма 
част от потребителите, дори и да са доволни 
от бранда, могат много бързо да го заменят 
с друг, тоест при този вид лоялност анга-
жираността и обвързаността все още не са 
много големи.

Конативна лоялност. Следващата фаза 
на развитие на лоялността е етапният /
поведенчески/ етап, който се основава на 
повтарящи се епизоди с положително вли-
яние на потребителите от страна на търгов-
ската марка. По своята същност конацията 
предполага специфичен ангажимент към 
марката или т.нар. обратно изкупуване. 
Конативната  лоялност е лоялност, която 
включва в себе си дълбоката ангажираност 
да се купува определен бранд. Основна дви-
жеща сила е да се закупи отново бранда.

Лоялност чрез действие. Изследването 
на механизма, при който намеренията се 
превръщат в действия се нарича „контрол 
на действията.“ (Къл, Джилиъс и Бекмън, 
1985). От гледна точка на последовател-
ността, мотивираното намерение в предиш-
ното състояние на лоялност впоследствие 
се превръща в готовност за действие.  Са-
мата парадигма за контрол на действията се 
базира на допълнителното желание за пре-
одоляване на пречките, които биха могли да 
попречат на действието. Самото действие 
се възприема като необходим резултат от 
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ангажирането и на двете състояния. Ако 
съответното взаимодействие се повтори се 
развива инерция на действие, което улесня-
ва обратното изкупуване. 

Следва да се обърне внимание на раз-
ликите между двете действия:  готовност 
за действие и преодоляване на пречките, 
които са тясно обвързани с лоялността. Го-
товността за действие е аналогична на пое-
мането на сериозен ангажимент или прео-
доляване на препятствията за закупуването 
или т.нар. прекупване, въпреки ситуацион-
ните влияния и маркетинговите усилия с 
потенциал да се предизвика поведение при 
превключване. (Оливър,1999). Следова-
телно завършването на предходните ког-
нитивно-емоционални рамки е последната 
фаза – модела на лоялност, базиран върху 
отношението, интереса или състоянието на 
инерционно презареждане.

Като обобщение на отделните фази може 
да се каже, че когнитивната лоялност се 
фокусира върху аспектите на представяне 
на марката, емоционалната лоялност е на-
сочена към привлекателността на марката. 
Лоялността се преживява, когато потреби-
телят се фокусира върху желанието си да 
купува отново марката, а лоялността към 
действие е ангажимент към действието за 
закупуване на бранда.

Слабостите на тези фази на лоялност 
следва да се отчитат от търговците именно в 
моментите, когато трябва да защитят своите 
лоялни потребители.

От особено значение за маркетинг мени-
джърите и търговците на дребно са не само 
теоретичните постановки на изследвана-
та проблематика, но и реалните примери и 
случващото се в действителност по отноше-
ние на програмите за лоялност.

Последните години за търговията на 
дребно са важни по отношение на големите 
промени, които настъпват. Купувачът е по-
ставен на първо място, а технологията поз-
волява да се проследи всяко променено тър-
сене и пазаруване на клиента. А той може да 
го направи практически навсякъде: онлайн, 
чрез телефон, чрез приложения, чрез гласо-
во активиране и чрез едно кликване. Затова 
в сектора на търговията на дребно се сти-

га до невероятно бързи трансформиращи 
промени, които да помогнат да обслужат 
все по-взискателните купувачи. Стандарти-
те се променят, защото някои от най-бързо 
развиващите се търговци на дребно в све-
та /например Amazon и JD.com/ се отказват 
от краткосрочната рентабилност в стреме-
жа си към придобиване на нови клиенти и 
разширяване на линията и доминиране на 
дребно. Водещите търговци на дребно в 
световен мащаб, като Tesco, могат да бъдат 
изложени на риск от загуба на клиенти и 
пазарен дял, затова трябва да са в състоя-
ние да използват организационната и опе-
ративната гъвкавост. Затова и лоялната им 
програма – Club Card се съобразява с този 
темп на промени – започва тясно сътрудни-
чество с други търговци, процесите се авто-
матизират, използват се всички възможни 
иновации, което дълбоко въздейства на на-
чина, по който Tesco оперира в своите мага-
зини по света. 

Потребителите обаче имат оплаквания 
от програмите за лоялност и Tesco не прави 
изключение. Като основен проблем, може 
да се изтъкне достъпа до награди. През яну-
ари месец 2017 г. започва негативна кли-
ентска реакция срещу промените на Tesco 
спрямо Clubcard. Лошата комуникация към 
тях до голяма степен е причина за възник-
налата ситуация. Недостатъчно ефективен 
се оказва подходът на бранда за съобщаване 
на промените на притежателите на клубната 
карта /включително премахването на някои 
от отстъпките и наградите/. Един от начи-
ните да се излезе от заплетената ситуация е 
да се направят бързи промени, като основ-
ната цел на тези промени е да се позволи на 
клиентите, които съхраняват ваучери да ги 
използват по предварително обявени цени. 
С този ход и недобра комуникация, лоял-
ността на клиентите към Tesco намалява, 
защото компанията допуска да се влошат 
взаимоотношенията с клиентите и особено 
с лоялните такива. Самата трансакционна 
схема на замяна на точки срещу ваучери е 
достатъчна предпоставка за  поява на про-
блемите на Clubcard. Във време, в което по-
вече от всякога клиентът знае стойността 
на продуктите и цените, замяната на някои 
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предложения не са достатъчно атрактивни, 
т.е. това, което той получава струва по-мал-
ко, отколкото първоначално е предложено 
или неактуално за дадения период. Също 
така клиентите искат постоянен достъп до 
информация за наградите /ваучерите, които 
могат да получат чрез периодично текстово/ 
мобилно съобщение/. Чести негативи се по-
лучават и от факта, че трябва дълго време 
да се събират точки за определен/а ваучер/
награда, което води до липса на желание за 
получаването му/ ù. Логично възниква и 
въпросът: „Дали маркетинговите програми 
за лоялност действително работят и каква е 
маркетинговата възвръщаемост от реализа-
цията им?“

В заключение, има няколко причини, 
които ще допълнят маркетинговата възвр-
щаемост, що се касае до използването на 
програми за лоялност, а именно: конкурент-
ните съображения са основната причина за 
стартирането на много програми за лоял-

ност, на следващо място чрез програмите за 
лоялност се цели добавяне на стойност към 
продуктите или услугите на компанията и 
привличане на дистрибутори, които да раз-
пространяват тези продукти и услуги, или 
се постига т.нар. ефект на привличане на 
търсенето, трето – предлагането на различ-
ни програми за лоялност са тясно обвър-
зани както с пазарния дял на компанията, 
така и с позиционирането на бранда, пред-
лаган от нея. Тези три извода могат да бъдат 
използвани за планиране на използването 
на лоялността на клиентите в различните 
пазарни ситуации, пред които са изправени 
компаниите. Прилагането на успешни про-
грами за лоялност и постигането на мар-
гетингова възвръщаемост зависи от много 
фактори, но и от умението на мениджърите 
да балансират между промените в потреби-
телските вкусове и предпочитания, желание 
за преживяване, и реалните възможности 
на компаниите.
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Резюме: Кооперациите като организа-
ции търсят своята идентичност в периода 
след демократичните промени в България. 
В тази връзка може да се каже, че кредитни-
те кооперации изглеждат недотам развити в 
сравнение с аналогични организации в други 
страни. В настоящото изследване се разглеж-
дат теоретичните концепции за кооперации-
те, както и развитието на юридическата де-
финиция за тях. Търсят се пресечните точки 
и разликата между теоретичното разбиране 

за кооперация и нормативната дефиниция 
за нея. Представени са основните принципи 
и ценности на кооперацията както в исто-
рически аспект, така и в настоящия момент. 
Разгледани са различни форми на организа-
ционна структура на кредитните кооперации 
и на тази база са изведени стейкхолдърите в 
кредитната кооперация.
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velopment of a legal definition of cooperatives. 
The intersection and the difference between the 
theoretical understanding of cooperatives and 

the normative definition of them are derived. 
The basic principles and values   of the cooper-
ative are presented, both historically and in the 
present moment. Various forms of organiza-
tional structure of credit cooperatives have been 
considered and on this basis the stakeholders in 
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Въведение

Кооперациите като организации тър-
сят своята идентичност в периода след де-
мократичните промени в България. В това 
число, кредитните кооперации изглеждат 
недотам развити в сравнение с аналогични 
организации в други страни. В настояще-
то изследване се разглеждат теоретичните 
концепции за кооперациите, както и разви-
тието на юридическата дефиниция за нея. 
Представени са поредица от дефиниции в 
законодателството, като се демонстрира не-
възможността на нормативната база да по-
крие смисъла на понятието за кооперация 
в социален аспект. Изследването представя 
основните принципи и ценности на коопе-
рацията както в исторически аспект, така и 
в настоящия момент. Разгледани са различ-
ни форми на организационна структура на 
кредитните кооперации и на тази база са 
изведени стейкхолдерите в кредитната ко-
операция. 

Теоретична рамка

Теоретичната рамка на изследването 
използва теорията за кооперацията, рес-
пективно кредитната кооперация като спе-
цифичен вид кооперация, и теорията за 
стейкхолдер мениджмънта. По-долу започ-
ваме с представянето на първата теория.

Теория за кооперацията и кредитната 
кооперация, като нейна специфична форма

Централен момент в теорията на коопе-
рацията, респективно кредитната коопера-
ция, е нейното дефиниране, тъй като както 
кооперацията, така и кредитната коопера-
ция  представляват комплексна организа-
ция. Затова по-долу започваме с дефинира-
не на понятието кредитна кооперация. От 
него след това извеждаме определението на 
понятието кредитна кооперация като спе-
цифичен вид кооперация.

Дефиниране на понятието кооперация

Дефинирането на кооперацията има две 
основни направления, които представяме 
по-долу.

Социално-икономическа и юридическа 
дефиниция за кооперацията

В настоящото проучване използвам оп-
ределението за кооперация, което използ-
вахме при проучването, поръчано от Евро-
пейския съюз1 и което се използва често в 
теорията и практиката на кооперацията2: 

Кооперацията е предприятие, което се 
характеризира със собственост на ползва-
телите (ползвателите са собственици на 
предприятието), контрол от страна на 
ползвателите и ползи за ползвателите.

• Предприятието е собственост на 
ползвателите на услугите, защото 
ползвателите на неговите услуги са 
собственици на кооперацията, тъй 
като собственост означава, че полз-
вателите са основните доставчици 
на дружествения (equity) капитал на 
своята организация/предприятие;

• Предприятието е контролирано от 
ползвателите, защото те са един-
ствените, които вземат решение за 
стратегиите и политиките на орга-
низацията/предприятието;

• Предприятието е в полза на полз-
вателите, защото всички ползи от 
кооперацията се дистрибутират до 
нейните ползватели на базата на 
нейното използване от тяхна страна; 
следователно индивидуалната полза е 
пропорционална на индивидуалната 
употреба.

Това определение за кооперацията включ-
ва кооперации от кооперации (често на-
ричани федерации, асоциации, съюзи или 
вторични кооперации), които могат да 
включват регионални, национални и между-
народни нива. Членството във всички видо-
ве кооперации е доброволно.

2 В България най често се използва термина „КООПЕРАЦИЯ“, който използва и българския закон, осно-
вавайки се на своя първообраз – германския закон за кооперацията. У нас по-рядко, но също се използва 
и то предимно в научно-изследователските среди, синонимното понятие „КООПЕРАТИВ“, свързано с ан-
глоезичното пространство.

1 Boevsky, I. (2012). 
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От горепосоченото определение за коо-
перацията следват някои нейни специфи-
ки, които ѝ придават нейната уникалност и 
идентичност:

1. Собствениците на кооперативното 
предприятие са ползватели на услуги-
те на това предприятие (идентичност 
между ползвател/клиент и собстве-
ник);

2. Ползите от дейността на кооператив-
ното предприятие се натрупват за 
собствениците чрез и в съотношение 
със степента на използване на услу-
гите на кооперативното предприятие 
(идентичност между ползвател/кли-
ент и бенефициент);

3. Контролът на кооперативното пред-
приятие се извършва съвместно от 
всички собственици и вземането на 
решение се извършва демократично от 
всички собственици на принципа „един 
член – един глас“ (идентичност между 
ползвател/клиент и контрольор).

Горепосоченото определение на коопе-
рацията я дефинира в социално-икономи-
чески смисъл, а не следва юридическата 
дефиниция за нея, тъй като юридическата 
дефиниция се променя често във времето и 
зависи от конкретната политическа, иконо-
мическа, социална и ценностна констелация 
(виж фигура 1). В юридическата дефиниция 
ползвателите са наречени членове, в някои 
по стари закони за кооперацията и член-ко-
оператори. В подкрепа на това, по-долу ще 
дам цитати от юридически дефиниции за 
кооперацията в България.

Започвам с дефиницията от ЗАКОН ЗА 
КООПЕРАТИВНИТЕ СДРУЖАВАНИЯ (ДВ, 
бр. 45 от 1907 г.), който за първи път дава 
юридическо определение на понятието коо-
перация, както следва (цитатът е в оригина-
лен текст от това време):

Чл. 1. Кооперативно сдружаване, в сми-
съл на настоящия закон, е всяко дружество, 
съставено от неопределено число членове, 
което се учредява с цел, щото чрез задруж-
но извършване на работите или чрез взаим-
ността, да развие икономичните интереси 
на членовете си и да даде подтик на кредита, 
на земеделието, на индустрията и занаятите.

Чл. 2. В кооперативните сдружавания 
спадат:

1) сдружаванията за аванси и откриване 
на кредит;

2) сдружаванията за задружно купуване 
на сурови материали, на инструменти 
за работа, както и необходимите до-
машни и за селското стопанство пред-
мети (потребителни сдружавания);

3) сдружаванията, съставени за задруж-
но употребление на земеделски и ин-
дустриални машини и други оръдия 
на производството, за доставяне по-
родист добитък и прочее;

4) сдружаванията, съставени за задруж-
на продажба на земеделски и индус-
триални произведения и за поддър-
жане на общи складове;

5) сдружаванията, образувани за общо 
произвеждане и фабрикуване (произ-
водителни сдружавания);

 

Фигура 1. Кооперацията в юридически и      
социално-икономически аспект

Източник: Доразвита по Boettcher (1980, S. 6).
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6) сдружаванията за построяване на зда-
ния за живеене;

7) сдружаванията за взаимни застра-
ховки.

Чл. 3. Могат да съставят кооперативни 
сдружавания:

1) Обществените и частни кооперации и 
кооперативните сдружавания;

2) Частните лица, ако са на брой поне 
седем, които са български поданици, 
ползуват се с граждански права, не са 
осъждани за лихвоимство, не се нами-
рат под съдебно следствие и разпола-
гат с имотите си.

3) Юридическа дефиниция за коопера-
цията от ЗАКОН ЗА КООПЕРАТИВ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ДВ бр. 60 от 
13.03.1950 г.) определя кооперацията 
както следва:

Чл. 1. Кооперацията е обществено сто-
панска организация в която доброволно 
членуват неограничен брой трудещи се при 
еднакви права и задължения и с неограни-
чен дялов капитал и която, чрез взаимност, 
самопомощ и задружен труд цели да подпо-
могне народното стопанство и да задоволи 
стопанските и културни нужди на своите 
членове.

Кооперации са и кооперативните съюзи.
Кооперацията съгласува своята дейност с 

обществените интереси и чрез развиването 
на колективни форми на стопанска дейност, 
участвува в изграждането на социализма.

Дейността на кооперацията се включва в 
Държавния народностопански план.

Чл. 2. Кооперациите са: всестранни, тру-
дово-производителни, потребителни, кре-
дитни и жилищни. Министерският съвет, 
по доклад на Съвета за кооперациите, може 
да постанови съществуването и на други 
видове кооперации.

Юридическа дефиниция за кооперация-
та от ЗАКОН ЗА КООПЕРАТИВНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ (ДВ. бр. 90 от 11.11.1958 г.) 
определя кооперацията както следва:

Чл. 1. Кооперациите като обществено-
стопански социалистически организации 
съставляват неразделна част от социалисти-

ческата стопанска организация в Народната 
република България.

Юридическа дефиниция за коопераци-
ята от ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ ОТ 
1999Г. (ДВ, бр. 113 от 28.12.1999 г.), определя 
кооперацията както следва:

Чл. 1. (1) Кооперацията е доброволно 
сдружение на физически лица с променлив 
капитал и променлив брой членове, които 
чрез взаимопомощ и сътрудничество из-
вършват стопанска и друга дейност за задо-
воляване на интересите си. 

(2) Кооперацията е юридическо лице.
Юридическа дефиниция за коопераци-

ята от ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ от 
2008г. (ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.) която оп-
ределя кооперацията както следва:

Чл. 1. Кооперацията е сдружение на 
физически лица с променлив капитал и с 
променлив брой членове, които чрез взаи-
мопомощ и сътрудничество осъществяват 
търговска дейност за задоволяване на техни 
икономически, социални и културни инте-
реси. Кооперацията е юридическо лице.

Кооперативни ценности и принципи

За изясняване на характеристиката на 
кооперацията е от особено важно значение 
да бъдат представени нейните ценности и 
принципи, които предоставят рамките за 
кооперативното законодателство и са воде-
щи при нейното изграждане и функциони-
ране. Те са скицирани накратко по-долу:

Кооперативни ценности

Ценностите на кооперацията в конкре-
тика са 

• самопомощ,

• самоотговорност,

• самоконтрол,

• самоуправление,

• демокрация,

• равенство,

• справедливост и 

• солидарност. 
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Базирайки се на традицията на основа-
телите на кооперацията, в нея се имплемен-
тират освен това следните етични ценности: 

• честност,
• откритост, 
• социалната отговорност и 
• грижата за другите.

Кооперативни принципи

Кооперативните ценности се прилагат на 
практика чрез кооперативните принципи. 
Тяхната динамика съм разгледал по-долу.

Рочдейлски кооперативни принципи

Основателите на първата модерна коо-
перация в света формулират следните седем 
кооперативни принципа, които в голяма 
степен се следват до днес в много коопера-
ции в различни точки по света:

1) Гласуването се извършва от членове 
на демократична база (един член-един 
глас);

2) Открито (отворено членство) член-
ство;

3) Кооперативният капитал се предоста-
вя от членовете;

4) Дяловата вноска на отделния член е 
ограничена и е част от кооперативния 
капитал;

5) Разпределение на нетните приходи е 
според обема на сделките на члена с 
кооперативното предприятие;

6) Дивидентът върху капитала на отдел-
ния член е ограничен;

7) Продуктовите трансакции се реали-
зират по пазарни цени.

Кооперативните принципи на Херман 
Шулце Делич (1808–1883)

Изключителните организаторски спо-
собности на германския теоретик и практик 
в областта на кооперативното дело Херман 
Шулце Делич му помагат, след един кратък 
Trail-and-Error период, да се убеди в жизне-
способността и целесъобразността на коо-

перативната идея и да формулира следните 
принципи, върху които да се изграждат коо-
перациите, като практическа реализация на 
тази идея: 

1) Самопомощ,

2) Самоуправление респективно само-
определение,

3) Самоотговорност,

4) Равноправие на индивида в коопера-
тивната група,

5) Солидарна отговорност в групата,

6) Отказ от чужда (държавна) помощ.

Тези принципи повлияват не само обра-
зуването и утвърждаването на кооперации-
те, но и неговите инициативи за изработва-
не и приемане на Пруския кооперативен 
закон от 1867 г. и за проправяне на пътя 
на общогерманския кооперативен закон от 
1871 г. и за неговото изменение през 1889. 

Кооперативните принципи на Фридрих 
Вилхелм Райфайзен (1818–1888)

Фридрих Вилхелм Райфайзен започва 
също около средата на XIX век – първона-
чално напълно независимо от Шулце Де-
лич – изграждане на земеделски кредитни 
кооперации със стокова дейност, които се 
характеризират със следните принципи и 
са проникнати от християнските ценности, 
чийто ангажиран привърженик е той: 

1) Морално и материално подпомагане 
на членовете,

2) неограничена солидарна отговорност 
на членовете,

3) ограничаване на членския кръг до 
възможно най-малката регионална 
единица по правило една община, из-
ключване на двойно членство,

4) само една дялова вноска на член (до-
колкото изобщо тя е необходима) и в 
конкретния случай изплащане на ди-
видент най-много до размера на ли-
хвения процент по кредитите,

5) почетно управление с изключение на 
счетоводителя и
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6) вместо пълно разпределение на печал-
бата, акумулиране на неделим фонд.

Кооперативните принципи на Вилхелм 
Хаас (1839–1913)

Вилхелм Хаас се смята за втори пионер 
на земеделските кредитни кооперации след 
Райфайзен, който обаче допринася за праг-
матизирането им и за създаване на тяхната 
съюзна организационна система. На преден 
план в неговите теоретични и практически 
дейности е залегнало разбирането за защи-
та на икономическите интереси, като важна 
предпоставка за подобряване на социално-
то положение на средното съсловие, които 
се отразяват и във формулираните от него 
кооперативни принципи, представляващи 
допълнение на тези на Райфайзен: 

1. Децентрализация;
2. разделяне на кредитните от стоковите 

операции (принцип на специализация);
3. политически и религиозен неутралитет,
4. обслужваща, но значителна роля на 

капитала.
На тази база възникват не само много-

бройни, но и различни видове земеделски 
кредитни кооперации. Тяхното разнообра-
зие се простира от паралелното и разделно 
функциониране – вместо тип Райфайзен 
на смесени кооперации кредитна и стокова 
дейност – на кредитни и маркетингови коо-
перации и на специализирани кооперации 
(млекарски, винарски и др.), които се обе-
диняват в регионални, централни и интер-
национални съюзи, на част от които той е 
не само инициатор, но и един от първите 
ръководители.

Традиционни кооперативни принципи

Традиционните кооперативни принци-
пи се различават в принципи 4 и 7 от Роч-
дейлските както следва:

4). Собствеността върху дялове с право 
на глас е ограничена;

7).  Бизнесът се извършва преди всичко 
с членове.

Кооперативни принципи на Междуна-
родния кооперативен съюз

1. Доброволно и открито членство;
2. Демократичен контрол от членовете;
3. Икономическо участие на членовете;
4. Автономия и независимост;
5. Образование, обучение и информация;
6. Коопериране между кооперациите;
7. Загриженост за общността.

Междинно обобщение за кооперативни-
те ценности и принципи

Както се вижда от изброените списъци с 
кооперативни принципи, че 

• Не всички от тях са универсални;
• В тази връзка част от тях се изменят 

във времето;
• Въпреки, че не са универсални, 

много от тях се следват от коопе-
рациите в различни точки на пла-
нетата без промяна;

• Списъкът на МКС обаче надхвърля  
организационно-устройствено-ме-
ниджърските предимно вътрешни 
принципи на кооперацията, обръ-
ща внимание и на нейната по-ши-
рока обществена роля, значение и 
позиция. Принципите на МКС на-
сърчават сътрудничеството между 
кооперациите и се грижат за общ-
ността.

Съвременните принципи3, за да отгова-
рят на предизвикателствата на XXI век, е 
необходимо да са:

• универсални, 
• прости,
• гъвкави и
• малко на брой. 

3  В тази връзка по подробно вижте Dunn, J.R. (1988) и Bijman, J., and M. Hanisch (2012).
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Освен това те би трябвало да избягват въз-
можността за включване на конкретни тек-
стове, чрез които да се дава възможност за:

• инструментализиране и

• официализиране на кооперациите,

• двойствена природа на кооперацията.

Двойствена природа на кооперацията

„Двойствена природа“ (Draheim 1952, 37) 
на кооперацията се характеризира с факта, 
че тя трябва да представлява единно цяло 
(едновременно) както от кооперативно 
предприятие (фирма, бизнес организация, 
бизнес единица), така и от кооперативна 
(социална) група. Кооперативната група 
постига целите си чрез самопомощ в коо-
перативно предприятие, основано на колек-
тивно действие (collective action), извърш-
ващо се в специфичен социален контекст 
(виж фигура 2). Тяхната кратка характерис-
тика следва по-долу:

• Кооперативна група: Общност от 
индивиди, обединени помежду си от 
минимум поне един общ интерес или 
цел. В рамките на тази група поведе-
нието на отделния член и на групата 
като цяло се ръководят от:

 – нормите,

 – доверието,

 – сигурността,

 – кооперативността,

 – солидарността и

 – размера на групата.

• Кооперативно предприятие (бизнес 
организация; бизнес фирма, бизнес 
единица): Членовете на кооперацията 
извършват постоянно индивидуални 
избори, които най-често са икономи-
чески обусловени. Така те използват 
съвместно притежаваното и поддър-
жано предприятие като инструмент 
за производство и предоставяне на 
продукти и услуги, с цел постигане на 
подобряване както на своето иконо-

мическо и социално положение, така 
също и на останалите членове на ко-
операцията;

• Самопомощ в кооперативната група: 
Индивидуалните членове на коопе-
ративната група възнамеряват чрез 
колективно действие и/или взаимна 
подкрепа да постигнат подобряване 
на своята икономическа и социал-
но-културна ситуация.

Фигура 2. Визуализация на двойствената      
природа на кооперацията

Източник: Доразвита по Boettcher (1980, S. 6).

Тази специфика предопределя модерна-
та кооперация, в частност кредитната коо-
перация, като комплексна структура, което 
представлява предизвикателство за:

• Изграждане на опростени и лесно 
разбираеми обяснения и теории, ха-
рактеризиращи се с минимална сте-
пен на абстрактност;

• Изграждане на опростени и лесно 
разбираеми поведенчески модели в 
рамките на кооперативната група;

• За опростен и лесен отговор на въпро-
са: Какво представлява кооперацията 
и в частност кредитната кооперация 
като социален феномен?

Теорията за гавърнанса и респективно 
гавърнанс структурата в значителна степен 
предлагат инструментариума за изследване 
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на кооперацията и в частност кредитната 
кооперация като комплексна структура, от 
една страна, и справяне с предизвикател-
ствата, от друга.

Гавърнанс структура (Governance Struc-
ture) на кооперацията

В настоящата разработка използвам 
дефиницията на Hansmann (1996), която 
определя гавърнанс структура като съв-
купност от всички структури (елементи) и 
връзките между тях, свързани с разпреде-
лението на правата за вземане на решение 
и правата върху доходите, които се отнасят 
за всички релевантни (съответни) активи. 
Кои активи са релевантни зависи от спе-
цифичната трансакция (сделка). Гавърнанс 
структурата обхваща както формалните 
структури (елементи) и връзки между тях, 
така и неформалните структури (елементи) 
и връзки между тях. Основавайки се на тази 
дефиниция, разглеждам гавърнанс структу-
рата на кооперацията в следните две форми: 
вътрешна и външна.

Вътрешна гавърнанс структура на ко-
операцията

Bijman et.al. (2014) разглеждат вътреш-
ната гавърнанс структура на кооперацията 
като тази структура, която разпределя про-
цесите на вземане на решения в организа-
циите. Освен че определя, кой има права 
за вземане на решения и кой има права за 
мониторинг и контрол върху вземащите 
решения, вътрешната гавърнанс структу-
ра определя и кой има права да предявява 
претенции върху разпределяне на резулта-
тивните приходи, генерирани от коопера-
цията. Тъй като правата за вземане на реше-
ние най-често и обикновено са свързани с 
право за получаване на доход, конкретното 
разпределение на правата за вземане на ре-
шение влияе и върху конкретното разпре-
деляне на доходите между отделните стей-
кхолдери в кооперацията (организацията). 
В сравнение с организациите, ориентирани 
към печалбата, кооперациите не са такива, а 

са ориентирани към подпомагане на своите 
членове и ползване от тяхна страна. 

От гореизложеното следва, че членовете 
на кооперацията имат различен интерес (да 
бъдат подпомогнати техните предприятия 
и/или домакинства и да ползват услугите 
на кооперацията), в сравнение с интереса 
в организациите, ориентирани към печал-
бата. Този различен интерес от страна на 
членовете на кооперацията оказва значи-
телно влияние върху вътрешната гавър-
нанс структура, особено при мониторинга 
и контрола върху мениджмънта на коопе-
рацията. Тъй като кооперациите обикнове-
но преследват комплексни цели, членовете 
нямат такава проста и ясна мярка за мони-
торинг и контрол на мениджърите като ак-
ционерите в предприятията, ориентирани 
към печалба. Пазарните механизми, които 
дисциплинират личния интерес на мени-
джърите (опортюнистичното поведение) 
в предприятията, ориентирани към печал-
ба, липсват в кооперациите и те не могат 
да бъдат използвани от членовете. Поради 
тази причина на кооперациите им се налага 
да разработят свои собствени специализи-
рани гавърнанс структури за разпределяне 
на правата за вземане на решения между 
различните вътрешни стейкхолдери, както 
и на тези за мониторинг и контрол върху 
мениджмънта на организацията. Тези въ-
трешни гавърнанс структури обаче са раз-
работени – и са институционализирани в 
кооперативното законодателство – във вре-
ме, когато кооперациите са били малки, ло-
кални и много тясно свързани с общността, 
в която оперират, организации. Затова мно-
го често в тях се фокусират толкова соци-
ални цели, колкото и икономическите цели. 
В тази връзка ранните модерни кооперации 
имат силно изразени цели за засилено учас-
тие и еманципиране, често представляват 
организационни инструменти за намалява-
не на бедността и зависимостта на дребни-
те предприемачи в земеделието, занаятите 
и индустрията. Тези вътрешни гавърнанс 
структури са наречени класически или тра-
диционни, които се срещат и в разширен ва-
риант (виж фигури 3, 4 и 5).
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Фигура 3. Традиционна (класическа) 
гавърнанс структура на кредитна кооперация

Източник: Собствена схема

Легенда:
Формална структура

Формална връзка

 

Фигура 4. Разширена традиционна (класиче-
ска) гавърнанс структура на кредитна 
кооперация

Източник: Собствена схема
 

Легенда:
Формална структура

Формална връзка

Фигура 5. Разширена, допълнена,
 традиционна (класическа) гавърнанс
 структура на кооперация

Източник: Собствена схема
 

Легенда:
Формална структура

Формална връзка

Външна гавърнанс структура на коопе-
рацията

Аналогично на вътрешната гавърнанс 
структура на кооперацията, външната га-
върнанс структурата на кооперацията пред-
ставлява тази структура, която разпределя 
процесите на вземане на решения извън 
организацията. Тя може да бъде квалифи-
цирана като близка, която обхваща пряко 
свързаните с кооперация вертикални стейк- 

холдери (съюзна структура, фигури 6 и 7) и 
далечна, която обхваща всички външни за 
кооперацията стейкхолдери (подробно за 
външни и вътрешни стейкхолдери виж раз-
дел стейкхолдери). Съюзната (близка гавър-
нанс структура на кредитната кооперация) 
се среща в две разновидности: двузвенна и 
тризвенна. Разликата между двете е, че при 
двузвенната липсва регионалното ниво, то-
ест регионалния кооперативен съюз.



57
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА СТЕЙКХОЛДЪР МЕНИДЖМЪНТА...

Фигура 6. Разширена класическа вътрешна     
гавърнанс структура (тризвенна) на регионално 
и национално ниво на кредитни кооперации
Източник: Собствена схема 

 

Дефиниция на понятието кредитна ко-
операция

На основата на общата дефиниция за ко-
операция, направена по-горе, дефинирам 
кредитната кооперация както следва: 

Кредитната кооперация е специфичен 
вид кооперация, при която кооперативното 
предприятие предоставя финансови услуги 
на своите членове при благоприятни условия 
и цени. Това предприятие притежава всич-
ки характеристики, дадени по-горе в общо-
то определение за кооперация. Освен това 
най-често този вид кооперативно предпри-
ятие приема организационно управленската 
форма на банка (кооперативна банка).

Например в немскоезичното простран-
ство кооперативното предприятие се уч-
редява, организира и функционира под 
формата на банкова институция. Затова 
кредитните кооперации там се наричат 
още кооперативни банки, които се харак-
теризират по отношение на дейността им 
като универсални банки. Много често тях-
ната кратка дефиниция е: Банки, които се 
организират и оперират според закона за 
кооперациите.

Теория за стейкхолдерите (Stakeholders, 
заинтересовани страни, заинтересовани 
групи)

Дефиниране  на понятието стейкхолдери

В момента съществуват множество раз-
лични дефиниции, свързани с понятието 
стейкхолдери. Те варират от източник до 
източник, от една страна, и от организация  
до организация, в зависимост от тяхната 
конкретна интерпретация. В тази връзка 
Boonstra (2006, p. 40), че понятието стейк-
холдери би могло да се дефинира по много 
и различни начини, както и че различните 
видове актьори (групи, организации, физи-
чески и юридически лица) могат да бъдат 
стейкхолдери. Тези актьори биха могли да 
са ситуирани както вътре, така и извън ор-
ганизацията. В тази връзка правя обобще-
нието, че няма единна, общоприета и общо-
валидна дефиниция. 

Затова в рамките на настоящото изслед-
ване ще използвам следната дефиниция за 
стейкхолдери на кредитните кооперации и 
когато използваме понятието стейкхолдери 
ще влагам в него съдържанието на тази де-
финиция:

Фигура 7. Разширена класическа външна и 
вътрешна гавърнанс структура (двузвенна) на 
локално и национално ниво на кредитна коо-
перация
Източник: Собствена схема

Легенда:
Формална структура

Формална връзка

Легенда:
Формална структура

Формална връзка
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Стейкхолдери на организация може да 
бъде всеки човек и/или група от хора (ор-
ганизация), които са активно включени в 
организацията, или всички тези, чиито ин-
тереси биха могли да бъдат положително и/
или отрицателно засегнати от опериране-
то и/или резултата на съответната орга-
низация или неин проект.

Във връзка с използваното от мен опреде-
ление е необходимо да уточня, че организа-
цията може да бъде както с бизнес, така и с 
небизнес насоченост. Освен това, стейкхол-
дерите могат да бъдат класифицирани както 
вътрешни за организацията, така и външни 
за нея (виж фигура 8). Необходимо е да отбе-
лежа, че в тази класификация (бялата линия 
на фигура 8) няма рязка граница между въ-
трешни и външни стейкхолдери. В практи-
ката най-често тази граница е размита, т.е. 
някои от стейкхолдерите биха могли да бъдат 
класифицирани както за вътрешни, така и за 
външни (Калчев Е., 2013, 55–56).

Идентифициране на стейкхолдерите 
на кредитна кооперация

На фигура 8 са дадени стандартни-
те стейхолдери на кредитна кооперация в 
България в обхвата на Европейския съюз. 
Стейкхолдерите са обединени в обобще-
ни термини, които при идентифицирането 
им за конкретната кредитна кооперация е 
необходимо да се персонифицират. Освен 
това е важно да отбележа, че идентифици-
рането на стейкхолдерите представлява мо-
ментна снимка на конкретната ситуация в 
конкретното време. Това означава, че стей-
кхолдерите не са постоянна величина, а са 
динамични и се променят във времето. Те 
са различни и в различни ситуации. Калчев 
проследява например техните отношения в 
случай на сливания и придобивания (Кал-
чев 2012а), както и при прекратяване на 
дейността (Калчев 2012). 

 

Фигура 8. Съвременен стандартен стейкхолдер модел на кредитна
 кооперация в България в рамките на ЕС

Източник: Собствена фигура.
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Заключение

Идентифицирането на стейкхолдерите 
в съвременната българска кредитна коопе-
рация е важен проблем в цялостния анализ 
на състоянието на кредитните коопера-
ции. Както се вижда на фигура 8, една ко-
операция има значително количество както 
вътрешни, така и външни стейкхолдери. 

Идентифицирането на ролята и интереси-
те на всеки стейкхолдер е част от проблема 
с развитието на кредитните кооперации. В 
този аспект настоящото изследване може да 
послужи като основа за бъдещи изследва-
ния по отношение на стейкхолдерите и тях-
ната функция в развитието на кредитните 
кооперации. 
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Abstract: Decades after the establishment 
of the first modern agricultural cooperative 
in Bulgaria, we are observing a continuous 
increase in its number, then we see a decline 
until nowadays. We identified three historical 
periods for this development: pre socialism, 
socialism and post socialism. In periods, when 
the members’ satisfaction is higher, we notice 
increasing of the number of cooperatives and 
vice versa. In each period the relation between 
members’ satisfaction, cooperative values and 
principles and existing and operating govern-
ance structures differs seriously. This paper is 
concentrated on reasons for this development 
and tries to evaluate the influence and appli-
cation of the governance structure and co-
operative values and principles on members’ 

satisfaction. It our research we argue that the 
members’ satisfaction is higher when the gov-
ernance structure of the cooperative fits with 
the cooperative values and principles. The 
methodology of the research comprises qual-
itative and quantitative methods. The quali-
tative method includes in depth interviews, 
observations and narrative analysis. We use 
Analytic Hierarchy Process (AHP) as instru-
ment for quantitative valuation of governance 
structures according to the cooperative values 
and principles as a criterion and will use it to 
measure member satisfaction in each histori-
cal period. 
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Introduction 

Despite the deep historical roots of the Bul-
garian modern agricultural cooperatives and 
some decades of a continuous increase in their 
number, we observe a decline until nowadays. 
We identify three historical periods for this de-
velopment: pre socialism, socialism and post 
socialism. In periods, when the members’ sat-
isfaction is higher, we notice increasing of the 
number of cooperatives and vice versa. In each 
period the relation between members’ satis-
faction, cooperative values and principles and 
existing and operating governance structures 
differs seriously.

The aim of this paper is to evaluate the im-
pact and the application of cooperative values 
and principles on members’ satisfaction as a 
main reason for the observed decrease of the 
number of cooperatives (Graph 1).

The research proceeds from the assumption 
that the satisfaction of cooperative members 
is closely related to the practical application 
of the cooperative values and principles. If the 
cooperative values and principles are accurate-
ly followed, then the members ‘satisfaction in-
creases and the cooperative enterprise is more 
sustainable. When some cooperative values and 
principles are not applied, the members are not 
satisfied and that can explain the decrease in the 
number of members and cooperatives over time.

Historically, cooperative development in 
Bulgaria can be divided into three periods:

• First period (pre socialism) – from the 
establishment of the first cooperative in 
1890 to 1944;

• Second period (socialist) – from 1945 to 
1989;

• Third period (post socialism) – since 
1990. 

In our previous studies we have found (Bo-
evsky, I., 2007; Sarov, A., Boevsky, I., 2016a, b; 
Sarov, A., Boevsky, I.,2017) some strong rela-
tions between members’ satisfaction and coop-
erative values and principles and their reflec-
tion in the cooperative governance structure. 
On this basis, we claim that members’ satisfac-
tion is higher when the cooperative governance 
structure corresponds with cooperative values 
and principles. 

For each of the periods we will construct 
a hypothesis that we will try to measure and 
prove in the empirical part of the study.

H1: The pre socialist period applies the coop-
erative values and principles to the greatest ex-
tent. Because of that, the members’ satisfaction 
is high and the cooperatives are developing posi-
tively and the member is in the focus of the coop-
erative governance structure.

H2: The socialist period is characterized by 
values and principles that lead to compulsory 
membership and centralized cooperative gov-
ernance structure, which focuses on the needs of 
communist party and communist government. 
Thus, the member got only the role of endorsing 
the decisions of the communist party and its gov-
ernment which is why the members’ satisfaction 
went to the lowest level. This is one of the reasons, 
why members abominate this type of organiza-
tion, which also reflects on the negative image of 
the cooperative in the post-socialist period.

H3: The post socialist period practically ap-
plies in low degree the values and principles (even 
though they exist on paper and are presented in 
the cooperative governance structure and try 
to change the focus formal on the member, but 
informal, the focus is on the chairman and his 
management team), which is why the members 
are not satisfied and their number decreases as 
the number of cooperatives.

We use Analytic Hierarchy Process (AHP) 
as instrument for quantitative valuation of the 
cooperative values and principles and will use 
it to measure member’s satisfaction in each his-
torical period.

Our paper is structured as follows. First, we 
begin with description of the periods and val-
ues and principles that are followed. Second, we 
describe the methodology and apply the AHP 
method to measure the members’ satisfaction. 
Finally, we discuss the results and make conclu-
sions. 

Barton (1989) distinguishes the cooperative 
values and principles between four classes of 
principles: Rochdale, Traditional, Proportional, 
and Contemporary. Based on Barton’s classifi-
cation we assume that the Bulgarian coopera-
tives use the following values and principles:

• Pre socialism period – combination of 
Rochdale principles with the values and 
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principles from Friedrich Raiffeisen and 
Wilhelm Haas;

• Socialism – “socialist” principles;
• Post socialism – Traditional principles.

First period. Pre-Socialism – from the first 
cooperative in 1890 to 1944

The first modern agriculture cooperative in 
Bulgaria was established in 1890 in the village 
of Mirkovo. In Bulgaria, unlike Western Euro-
pean countries, cooperatives are established in 
the villages. Since its beginning, the coopera-
tives have been established to meet the needs 
of their members and operate as full-purpose 
cooperative (incorporating both financial and 
non-financial products and services into their 
business operations). The initiator for cooper-
ative establishment is not the common people, 
these are the people who have received appro-
priate education and have representative power 
– the village mayor, the teacher and the priest. 

On figure 1 is represented the governance 
structure of the first cooperative in Bulgaria. 
Compared to the governance structure of the 
traditional cooperative the Chief Assembly has 
the function of the General Assembly as the su-
preme authority. An important role in the gov-
ernance is the Chief Council, which takes the 
functions of the Supervisory Board. Of course, 
the Board of Trustees is appointed with the 
functions of the Board of Directors, respective-
ly with the Chairman, who is also the Chairman 
of the cooperative. It should be emphasized that 
the Accountant is included in the internal gov-
ernance structure as an executive body, which 
in the current structure of the agricultural co-
operative is in the division “Employees”.

Until 1907, the cooperatives operated ac-
cording to the Commercial Law. Due to incon-
sistency with the principles, values and govern-
ance structure, it is necessary to create a special 
law to regulate the work of the cooperatives, 
called the “Law on Cooperative Associations”.

During that period, there is a remarkable 
influence of the German cooperative system 
on the Bulgarian cooperative low and Bulgar-
ian cooperative development. In fact, Bulgari-
an cooperatives are following a combination of 
Rochdale principles with the values and prin-
ciples from Friedrich Raiffeisen and Wilhelm 
Haas, which are summarized below:

1. Self-help,
2. Self-responsibility,
3. Self-management,
4. Volunteer management (without pay-

ment),
5. Democracy,
6. Equality,
7. Equity,
8. Solidarity,
9. Decentralization,
10. Independence from the state, 
11.  Political and religious neutrality,
12. Economization,
13.  Voting is by members on democratic ba-

sis (one-member-one-vote); 
14.  Membership is open; 
15.  Equity is provided by patrons; 
16.  Equity ownership is share of individual 

patrons is limited; 

 

Figure 1. Internal governance structure of 
agricultural multi-credit cooperativе “Oralо” 
(1890).

Source: Sarov, 2017.
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17.  Net income is distributed to patrons as 
patronage refunds on a cost basis; 

18.  Dividend on equity capital is limited; 
19.  Exchange of good and services at market 

prices.
These values and principles underpin the 

first Bulgarian cooperative law as well as the 
internal and external cooperative governance 
structure. The member is in the focus of the 
internal and external governance structure (see 
the left side of figure 3) and it is build down-
up. The decisions come and are made from the 
owner-members in the general assembly or 
from their representatives in the other govern-
ing bodies in their favor usually without agency 
problems (Figure 2). For consulting and assis-
tance of one, more or all operative cooperative 
governing bodies, the owner-members estab-
lish an advisory board as an informal element 
of the internal governance structure. Usually, 
members of the advisory board are the edu-
cated people from the village that do this job 
voluntary. 

Figure 2. Extended innovative cooperative   inter-
nal governance structure

Source: own figure

With their successful implementation of the 
values and principles and their operations, the 

 

Legend:  Formal structure

 Formal relation

Informal structure

Informal relation

cooperatives gained the trust and the satisfac-
tion of their owner-members. In 1944 the num-
ber of the agricultural cooperative is 2,160 with 
around 2,000,000 members. These numbers 
show that every rural Bulgarian household is a 
member of minimum one cooperative. 

Second Period. Socialism – from 1945 to 
1989

During this period cooperatives are restruc-
tured in TKZS (It is the widely known abbre-
viation for Bulgarian cooperatives during that 
period). Based on the cooperative theory of 
Marks and Lenin, the restructuring is applied 
compulsory and violently. Compulsion, pres-
sure, violence and centralism become the main 
values underpinning the communist coopera-
tive low and corresponding government struc-
ture (see the right side of figure 3). 

While in the pre-socialist period, the mem-
ber-owner (in red) is in the focus of the activity 
of the cooperative and its governance struc-
tures, in the socialist cooperative and its gov-
ernance structure, the focus is changed and is 
no longer on the individual member. It is on the 
communist party and on the communist state. 
The governance structure is reordered from 
down-up to top-down. We identify the follow-
ing values and principles:

1. Compulsory membership

2. State-sponsored and state-controlled 

3. Authoritarian management

4. Party Dependence

5. Party Control 

6. Equity ownership is share of state

7. Concern for Party

8. Net income is distributed to state

9. Тhe benefits are for the state

10. Nationalizatad private property

The autonomy of the cooperative is lost, 
whereby the governing bodies of the commu-
nist party-and the communist state only dis-
pose of the land and the distribution of income. 
Another important feature is the members’ 
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placement at the bottom of the governance 
structure, i.e. their voice is no longer needed, 
they are practically not included in the coop-
erative governance. They are instrumentalized 
and only used as the labor resource of the pro-
duction unit as well as entity for affirmation of 
the communist party’s decisions. The function 
of the General Assembly has been completely 
seized by the party secretary as an executive 
of the communist party and communist state. 
Thus, the cooperative governance structure is 
practically merged with the communist party 
and communist state. 

Figure 3. A comparison between pre socialism and 
socialist cooperative governance structure.

Source: Boevsky, Laurinkari (2017).

Third Period. Post socialism – a period of 
democratic change since 1990

Since 1989 political changes have taken place 
in Bulgaria in all spheres of the socio-political 
life. The changes also affected on the Bulgarian 
cooperatives, giving a political and economic 
opportunity for the development of a new type 
of cooperative governance structures. Figure 
4 and 5 represent the traditional model of co-
operative governance structure from the post 
socialist period. Figure 6, 7 and 8 are also tra-
ditional structure but with the inlfence of othe 
individual consultant. The common between 
all these structures is that all of them have Gen-
eral Assembly, Supervisory Board and Board 
of Directors. The last chooses the Chairman, 
Manager or both. That structure has become a 
problem through the years because Board of di-

rectors enters into an unregulated relationship 
with Chairman or Manager or (as shown on fig-
ure 9) group of members create informal struc-
tures and coalitions. In an effort to prevent the 
negative impact of these informal relationships, 
has been introduced changes in the legislation. 
The new and innovative governance structure 
is shown in Figure 10. According to the new 
governance structure the Board of Directors, 
the Supervisory Board and the Chairman are 
directly elected by the general meeting.

Figure 4. A cooperative governance structure 
during post socialist period: Traditional extended 

model I

Source: own figure

Figure 5. A cooperative governance structure 
during post socialist period: Traditional extended 

model II

Source: own figure
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Figure 6. A cooperative governance structure 
during post socialist period: Traditional extended 

model III

Figure 7. A cooperative governance structure 
during post socialist period: Traditional extended 

model IV

Figure 8. A cooperative governance structure 
during post socialist period: Traditional extended 

model V

 

 

 

Figure 9. A cooperative governance structure 
during post socialist period: Traditional extended 

model VI
Source: own figure

Figure 10. A cooperative governance structure 
during post socialist period: Innovative model

Source: own figure
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Cooperative values and principles during 
this period generally follow the cooperative val-
ues and principles of the pre-socialist period. 
For this reason, we will not list them in detail, 
as they have already been shown when present-
ing the pre-socialist period.

In the period 1992–1996 there was an in-
creased in the number of agricultural coopera-
tives, with the increase being over 140% (Graph 
1). In 1997–1999 there was a stabilization. Since 
1999, the number of agricultural cooperatives 
has been decreasing. In 2005, only half (1525) 
of those employed in 1998 functioned. In the 
period 2005–2016, they gradually lost their at-
tractiveness and continued to reduce the num-
ber of agricultural cooperatives. During these 
years, over 50% reduction was recorded, with 
only 767 cooperatives remaining in operation 
in 2016. This is the result of the membership 
drop caused the dissatisfaction of members due 
to the failure to respect the cooperative values 
and principles. 

Graph 1. Dynamics in the number of agricultural 
cooperatives in Bulgaria

Source: Agrostatistics, MAF (2019), 2018 is an esti-
mation

Methodology

The Analytic Hierarchy Process (AHP) 
is part of multi-criteria approach as a deci-
sion-making model constructed for synthe-
sis of information. Its main benefits are when 
one has to solve problems that does not have 
clear quantitative measure, especially when the 
problem is related to social elements, subjective 
opinions, etc. The application of the model can 
be complicated and often requires a complex 
methodology. 

The AHP together with Analytic Net-
work Process (ANP) were introduced and 
their theoretical frame were developed by 
T. Saaty (Saaty, 2001). Historically and log-
ically the AHP is the first model that appears 
(Saaty, 1980). AHP can help with weighing 
of various alternatives according to a set of 
criteria, when the influences between alter-
natives and criteria are hierarchical. At the 
top of the hierarchy is the decision-making  
goal (Figure 8).

Figure 8: Analytic Hierarchy Process

Sours: T. Saaty (Saaty, 2001)

When evaluating the influence of the crite-
ria, it is necessary to make pairwise compari-
sons between them. In fact, we create a matrix 
where the criteria are used as rows and col-
umns. These comparisons are maid on a scale 
from 1/9 to 9, where 1 means that both crite-
ria have equal influence on the alternatives, 
9 means that the criteria on the row has very 
strong influence and the factor on the column 
has no influence, 1/9 means that the criteria on 
the column has very strong influence and the 
criteria on the row has no influence. In table 3 
are summarized possible scores and their ex-
planation for the estimation of the elements. 
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Table 3: The scale for estimation

Numerical Intensity of Importance Definition Explanation

1 Equal Importance Two activities contribute equally to the objective

2 Weak or slight

3 Moderate importance
Experience and judgement slightly favour one 
activity over another

4 Moderate plus

5 Strong importance Experience and judgement strongly favour one 
activity over another

6 Strong plus

7
Very strong or demonstrated 
importance An activity is favoured very strongly over 

another; its dominance demonstrated in practice

8 Very, very strong

9 Extreme importance The evidence favouring one activity over another 
is of the highest possible order of affirmation

Source: (Saaty, Vargas, 2006)

The next step is to make pairwise compari-
son of the alternatives according every criteri-
on. The process is visualized on figure 9. 

Figure 9. The process for pairwise comparison of 
the alternatives according every criteria.

Source: (Saaty, Vargas, 2006)

During the process of the application of the 
AHP model, we first define the alternatives. In 
the recent study our purpose is to evaluate the 
three historical periods that are described in 
the text above. This is the reason we use the tree 
periods as alternatives: 

Table 4. Alternatives of the model

Alternative 1 Pre socialism

Alternative 2 Socialism

Alternative 3 Post socialism

Source: own table

Second, we have to define the criteria. We 
would like to evaluate the historical periods (al-
ternatives) according the cooperative values and 
principles and we are going to use the cooper-
ative values and principles which we identified 
and described earlier in the paper. The values 
and principles that we are going to use as crite-
ria are shown in table 5. The reason we choose 
these seven values and principles as a criterion 
is because they are a combination of basic values 
and principles that the cooperatives are trying 
to apply. We also limit the number of values and 
principles up to 7, because if we use more values 
and principles the amount of the questions in 
the questionnaire will grow dramatically. So, at 
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the end we choose the most important combi-
nation of values and principles according to the 
authors of the study (table 5) and continue the 
application of the AHP method. 

Table 5. Criteria of the model

Criteria 1 One Member – one vote

Criteria 2 Voluntary and Open Membership

Criteria 3 Non-interference from the state

Criteria 4 Self-help and Solidarity

Criteria 5 Democratic Management and 
Member Control

Criteria 6 Member Economic Participation

Criteria 7 Proportional remuneration

Source: own table

The next step is to create a questionnaire 
that the experts have to estimate the pairwise 
comparison between alternatives according to 
every criterion. The estimates were done by six 
experts independently and the results are cal-
culated based on the averages of the estimates. 
The experts that participate in the research are 
independent experts. That means that we are 
not using members or member of the govern-
ing bodies of the cooperatives because, from 
our preliminary conversations, they do not 
possess the necessary knowledge in historical 
aspect to make justified estimate. That fact was 
a surprise for us, so we decided to question 
only experts with proven knowledge about co-
operatives. 

Results

After the estimation we take the averages 
of the pairwise estimates from the experts and 
create the cluster matrix. The cluster matrix 
gives the weights of the different criteria (ta-
ble 6) and is used to calculate the final results. 
Although the evaluation of the cluster matrix 
is only an intermediate result in the process of 
applying the AHP method, we can make con-

clusions about the importance of the individu-
al criteria (in this case, principles and values). 
According the experts’ estimation the principle 
Democratic Management and Member Control 
has 21.7% weight and is the most important 
for the cooperative development. The second 
important principle is Self-help and Solidarity 
with 16%. Third most important principle is 
Voluntary and Open Membership with 14.2%. 
After the evaluation of the cluster matrix, it can 
be concluded that according to the experts, the 
principles and values used in the method are 
relatively equal, since none of them has received 
a higher rating. All the principles and methods 
used are weighted between 10.2% and 21.7%.

Table 6. Cluster matrix

One Member – one vote 3,6%

Voluntary and Open Membership 4,2%

Non-interference from the state 0,2%

Self-help and Solidarity 6,0%

Democratic Management and Member 
Control 1,7%

Member Economic Participation 0,5%

Proportional remuneration 3,8%

Source: own table

The final results from the calculations of 
the AHP model are presented on figure 10. The 
result after applying AHP classifies the alterna-
tives in percentage terms, with the sum of the 
individual scores being 100. We can observe, 
which of the alternative best suits the values 
and principles used as criteria. Subsequently, 
we will use the results to confirm or reject the 
hypotheses made at the beginning of the study. 
According to the expert estimations Pre social-
ist period corresponds to the greatest extent to 
the cooperative principles and values – 54%. 
Post socialist period with 37% corresponds 
less. And finally, the Socialism period corre-
sponds only 9%. As noticed in the beginning 
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of the study the research assumption is that the 
satisfaction of cooperative members is closely 
related to the practical application of the co-
operative values and principles. When we have 
higher % that corresponds to a higher level of 
members satisfaction because the values and 
principles are applied in high degree. While the 
result in socialist period is clear, we would like 
to comment and compare the results from Pre 
socialist and Post socialist period. In fact, the 
result for the Post socialist period is 46% high-
er than the result in the Post socialist period or 
according to the experts’ estimations the values 
and principles during Pre socialist period have 
been applied 46% more strictly than in Post so-
cialist period. 

Figure 10. Weights of the alternatives                  
(historical periods)
Source: own figure

Comments of the results

We can conclude that the hypothesis 1 is 
confirmed by the results. The pre socialist peri-
od applies the values and principles of coopera-
tives to the greatest extent (54%), which is why 
the satisfaction of the members is high and the 
cooperatives are developing positively. That re-
sult is also influenced by the practically applied 
governance structure that is shown on figure 1. 

During the socialist period the values and 
principles are applied in very low extend and as 
a result the members’ satisfaction was very low. 
That confirm the second hypothesis H2. These 
results are logical, because the period is char-
acterized by values and principles that lead to 
compulsory membership and centralized coop-
erative governance structure. Thus, the cooper-
ative’ focus on the needs of communist party 

and communist government. The member has 
only the role of endorsing the decisions of the 
communist party and its government. This ex-
plains, why the members’ satisfaction went to 
the lowest level. 

The result for post socialist period with 37% 
is well below the estimation of pre socialist pe-
riod. That means that cooperative values and 
principles are not strictly applied. Although 
they exist in the legislation and are presented in 
the cooperative governance structure. Howev-
er, this result shows that only the existence of 
formal cooperative governance structures is not 
sufficient for effective implementation of the 
cooperative values and principles. Furthermore, 
informal governance structures and coalition in 
the operative cooperative governing bodies can 
change the focus of the cooperative enterprise’ 
operations from the member-owners to these 
informal structures and coalitions. That is the 
reason, why the cooperatives do not perform 
well in the last decade. In this way we can con-
sider that hypothesis 3 is confirmed. In fact, the 
number of cooperatives has a strong growth 
at the beginning of the post socialist period 
(graph 1), which continues about 8 years. We 
can explain that growth with the initial enthusi-
asm in the farmers and cooperative members.1 
After that, the number of cooperatives slowly 
decreases for the last about 20 years. The main 
reason for that is the low practical application 
of the cooperative value and principles. The in-
itial enthusiasm is expired and the cooperatives 
cannot make use of it and gain growth. The 
members start to see the real problems – that 
the cooperatives serve mainly for the purposes 
of the management team (informal structures 
and coalitions), not for the individual coopera-
tive member-owner. 

Conclusion

Our study shows the importance of the co-
operative value and principles for the mem-
bers’ satisfaction in the Bulgarian agricultural 
cooperatives. Furthermore, we observe it is not 
sufficient to have they embodied in the rele-
vant cooperative law and in the cooperative 
governance structures but to implement them 

1 For the growth of the entire sector in the framework of the GDP Kalchev (2016).
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into practise for gaining member’s satisfaction. 
In socialist and post socialist periods, the agri-
cultural cooperatives have the characteristic of 
pseudo-cooperative. Same economic groups or 
political actors as well as mixture of these both 

set up only pro-forma the cooperative values 
and principles and the cooperative governance 
structures to make their own profit or strength-
en their powerful positions.
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ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАЕМОСТТА НА 
БЕТА КОЕФИЦИЕНТА НА КАПИТАЛОВИЯ 
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Резюме: Настоящото изследване има за 
цел да измери използваемостта на бета кое-
фициента на компаниите търгувани на бъл-
гарския капиталов пазар за периода през по-
следните 10 години. Последното десетилетие 
е специфично за българския капиталов па-
зар. След преминаването на две кризи през 
периода, изглежда, капиталовият пазар не 
успя да се възстанови в степента, в която се 

възстановиха пазарите на другите европей-
ски държави. Поради тази причина искаме 
да изследваме дали може да се използват бета 
коефициенти на компаниите в България с 
достатъчна степен на значимост. 

Ключови думи: бета коефициент, CAPM, 
МОКА.

MEASURING THE RELEVANCE OF BETA 
COEFFICIENT ON THE BULGARIAN 
CAPITAL MARKET

Assist. Prof. Krasimir Kostenarov, Ph.D.
Department of Economics, New Bulgarian University
kraskostenarov@yahoo.com  

Abstract: The present study aims to measure 
the usability of the beta coefficient of companies 
traded on the Bulgarian capital market over the 
past 10 years. The last decade has been specific to 
the Bulgarian capital market. After the two cri-
ses on the capital markets in the period, it seems 
that the capital market has failed to recover to 

the extent that the markets of other European 
countries have recovered. For this reason, we 
want to investigate whether beta coefficient of 
companies in Bulgaria has sufficient significance 
and can be used in practice.

Keywords: beta coefficient, CAPM.
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Въведение

Моделът за оценка на капиталовите ак-
тиви (CAPM) е модел, който предизвиква 
значителен дебат в научната литература. 
Моделът е въведен в началото на 60-те го-
дини и неговата роля в научните и бизнес 
средите е значителен.

Въпреки своята популярност, CAPM е 
обект на тежки критики. Много изследова-
тели са критични към модела и се опитват 
да предложат по-добри модификации. Въ-
преки своите недостатъци, CAPM е много 
добре приет поради своята простота, която 
го прави лесен за разбиране и прилагане, и 
относителната му точност. 

Бета коефициентът, като неразделна част 
от този модел, също е подложен на критика, 
анализ и тестване. Дълги години изследо-
вателите се опитват да намерят подходящ 
статистически тест, който да докаже валид-
ността на модела, съответно на бета коефи-
циента. Предложени са няколко теста със 
сложна процедура, която изисква значител-
но количество данни.

Развиващите се пазари, от друга гледна 
точка, имат специфики. Тези пазари страдат 
от ниска ликвидност, висока волатилност, 
по-голяма несигурност на техните капита-
лови пазари. Следователно, не без причина, 
някои изследователи смятат, че прилага-
нето на CAPM на развиващите се пазари 
е проблематично и може да не успее да из-
мери връзката между пазарната доходност 
и доходността на компанията. Освен това 
подходящото тестване на модела изисква 
голямо количество данни, които не са на-
лични на формиращите се пазари.

Основната цел на това изследване е 
провеждане на емпирично проучване на 
модела CAPM и на бета коефициентите 
на компаниите търгувани на българския 
капиталов пазар. По време на емпиричния 
тест ще се опитаме да измерим дали моделът 
може да се използва в България.

Основни моменти в теорията на CAPM 
и проблеми при прилагането му

CAPM е изграден като продължение на 
модела за избор на портфейл, разработен от 

Harry Markowitz (1952), и популярен днес 
като модерна портфейлна теория (MPT). 
Резултатът от прилагането на модела на 
Markowitz е, че инвеститорът може да из-
числи теглата на активите в портфейл от 
рискови активи. Изчисленият портфейл е 
ефективен от гледна точка на максимизира-
нето на средната доходност и минимизира-
нето на риска. CAPM използва изчислените 
ефективни портфейли и успява да получи 
оценка на връзката между риска и очаква-
ната доходност на актив (акция).

За да постигнат този резултат, Sharpe  и 
Lintner (1965) добавят две ключови допус-
кания към модела на Markowitz. Първото 
допускане е, че инвеститорите измерват 
колебанията на доходността, като използ-
ват идентични формули и практически 
изчисляват една и съща стойност за риска 
на собствения капитал. Второто допускане 
е, че е възможно да се заемат и инвестират 
средства при безрисков процент, който е 
един и същ за всички инвеститори и не за-
виси от размера на инвестирания или при-
влечен заем.

Представянето на формулата на CAPM 
първоначално е направено от Sharpe (1964). 
Доказана е няколко пъти в специализира-
ната литература. Подобни доказателства 
са направени от Tucker, Becker, Isimbabi и 
Ogden (1994), Bodie, Kane and Marcus (2014) 
и Patev and Kanaryan (2008). 

Формулата на CAPM е най-широко из-
ползвана във формата:

(1) ))(()( fmifi RRERRE −+= β ,

където:

 E(Ri) е очакваната доходност на акция i; 

Rf е безрисковата доходност;

 E(Rm) е очакваната доходност на пазара; 

 βi е бета коефициента, който може да се 
изчисли с използването на (2):

(2)
 

2

),cov(

mR

mi
i

RR
σ

β =
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Методи, използвани за тестване на ва-
лидността на САРМ

След представянето на CAPM основни-
ят проблем, с който се сблъскват изследо-
вателите, е свързан с доказване на неговата 
валидност. Първите опити за доказване на 
модела са свързани с линейната му форма. 
За да докажат модела, изследователите из-
ползват регресионен анализ, приложен вър-
ху исторически данни за акции, търгувани 
на регулирани фондови борси.

Тестването на реални данни на борса-
та обаче е придружено от проблеми, въз-
никващи както от теоретични, така и от 
практически причини. Например вида на 
уравнението на регресията, подреждането 
на данните, методологията на изследването, 
наличието на автокорелация, хетероседас-
тичност и др. За да потвърди валидността на 
модела, изследователят трябва да използва 
удължени периоди на тестване. При използ-
ване на данни за дълги периоди възникват 
други проблеми, свързани с нестабилността 
на бета коефициента във времето, включва-
нето или изключването на различни акции 
в изследването и др.

Поради тази причина е разработена ме-
тодика за изследване за преодоляване на 
теоретичните и практическите проблеми. 
В литературата съществуват три основни 
подхода за тестване на САРМ, базирани на 
статистически анализ.

Първият значителен CAPM тест е из-
вършен от Black, Jensen, Scholes (1972) и е 
известен като времева регресия. Един от 
проблемите, които авторите преодоляват, е 
тестването на модел, базиран на очаквани 
цифри (очаквана възвръщаемост на дяла и 
очаквана възвръщаемост на пазара) с исто-
рически данни. За тази цел те разработват 
методология, която показва връзката между 
модела на CAPM въз основа на очакваните 
стойности и историческата доходност на 
собствения капитал.

Тестът на  Black, Jensen, Scholes (1972) е 
сравнително лесен за прилагане, когато ста-
ва въпрос за единична акция, но не е ефек-
тивен, когато се прилага върху голям набор 
от различни акции. Проблемът възниква 

при използването на голям брой акции. То-
гава случайните грешки от две различни 
акции не са независими. Ако грешките са 
зависими, стойностите им са склонни да се 
влияят взаимно. Поради тази причина тес-
тът не може да се прилага едновременно за 
всички акции.

Има процедура, която може да помогне 
за преодоляване на описания проблем. Това 
става чрез групиране на акциите в портфей-
ли. По този начин, регресията може да се 
приложи върху портфейлите. За тази цел е 
необходимо да се вземе средната възвръща-
емост на всички акции в портфейла за всеки 
конкретен период. По този начин ще се из-
ползва средната доходност на портфейлите. 
Използвайки средната доходност на порт-
фейлите, регресията оценява бета коефици-
ента на портфейла като мярка за риск.

Fama, MacBeth (1973) имат различен под-
ход за създаване на уравнение за регресия 
за тестване на CAPM. Въз основа на тео-
рията на портфейла и оценката на риска те 
извеждат регресионен модел, който прилага 
кръстосана регресия. 

При регресията на Fama, MacBeth (1973) 
се използва месечна доходност (включи-
телно дивиденти и капиталови печалби) за 
всички обикновени акции, търгувани на 
Нюйоркската фондова борса (NYSE) за пе-
риода от 1 януари 1926 г. до средата на 1968 г.
За заместител на доходността на пазара се 
използва средната доходност на всички ак-
ции, участващи в NYSE. Акциите са разде-
лени на двадесет портфейла в зависимост от 
размера на бета коефициента. Благодарение 
на своята методика, Fama, MacBeth (1973) 
успяват да докажат повечето от хипотезите 
на САРМ. 

Времевата регресия и кръстосаната 
регресия като подходи за тестване на CAPM 
имат много високи изисквания за качест-
вото на данните. Емпиричните данни неви-
наги отговарят на тези изисквания. Поради 
тази причина е необходимо допълнително 
да се обработят данните, за да може да се 
приложи регресионен анализ за тестване 
на CAPM. Тази допълнителна обработка 
на данни е невъзможна за всички пазари. 
Например на формиращите се пазари няма 
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необходимия брой компании за провежда-
не  на качествено статистическо изследване. 
От друга страна, акциите не са се търгували 
достатъчно време за извършване на необхо-
димите корекции на данните.

Гореспоменатите проблеми изискват да 
се използва друг подход за провеждане на 
емпирични проучвания за валидността на 
CAPM на формиращите се пазари. Този под-
ход се използва широко от Estrada (2002), 
Teplova и Selivanova (2007), Galagedera and 
Brooks (2007) и други. Подходът е значител-
но опростен. Не е необходимо да се доказ-
ва линейността на модела, положителната 
връзка между риска и рентабилността и т.н. 
Вместо това изследователят разчита на ко-
ефициента на детерминация (R2). R2 се из-
ползва за оценка на силата на връзката меж-
ду променливите в регресионния модел. По 
този начин е възможно да се измери какъв 
процент от променливостта на зависимата 
променлива (доходност) се дължи на про-
менливостта в независимата променлива 
(бета или друг рисков фактор). 

Проблемът с доказването на валидност-
та на САРМ на формиращи се пазари е 
толкова значителен, че някои автори пред-
лагат алтернативни модели. Сред извест-
ните такива в нашата страна са моделите 
на Damodaran (2003), Цончев и Димитрова 
(2007) и др. 

Методика на емпиричното изследване

За целите на провеждането на емпирич-
ното изследване беше създадена база данни 
от цените на акциите на Българска Фондова 
Борса. От всички акции на пазара, повечето 
от които имат ниска ликвидност, се избират 
тези, които се търгуват най-често и с високи 
обеми. На това условие отговарят акциите, 
които са включени в състава на индекса Со-
фикс. Данните са свалени в края на юни 2019 
г. от интернет сайта Infostock.bg. Началните 
данни, използвани в изследването, са це-
ните при затваряне на борсата в последния 
работен ден на всеки месец от юни 2009 до 
юни 2019. Ако в последния ден за търговия 
на борсата не е имало сделки с определена 
акция, се взема предвид последния ден от 

месеца, в който е имало сключена сделка. По 
този начин месечната доходност на акциите 
през периода на изследване се използва като 
основа за емпиричното проучване.

При изчисляване на бета коефициенти-
те се използва месечната възвръщаемост на 
акциите. Месечната възвръщаемост се из-
числява по формулата: 

(3) 
1

1

−

−−
=

i

ii
i p

pp
r ,

където: 

ir  е месечната доходност на акция i;

ip е цената затваря на акцията в послед-
ния работен ден на месеца;

1−ip  е цената затваря на акцията в по-
следния работен ден is the close price of the 
share on the last trading day of the previous 
month. 

Бета коефициентите се изчисляват въз 
основа на месечната възвръщаемост на ак-
циите за три години.  

Регресията

Тестването на бета коефициентите се 
извършва чрез използване на стойността на 
коефициента на детерминация. Уравнение-
то, което се използва има вида:

(4) Ri = α1 + α2RFi + e
където:
Ri  е доходността на акция i; 

α1 , α2 са коефициентите на регресията;

RFi  е рисковият фактор или бета коефи-
циент;

e  е остатъчната грешка на модела.

Моделът предполага, че за всяка година 
от изследването ще се провеждат регресии, 
както за всяка компания в проучването. 
Следвайки коефициента на детерминация 
за всяка регресия и значимостта на модела, 
е възможно да се направят изводи за сте-
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пента, в която промените в пазарната доход-
ност са в състояние да обяснят промените в 
доходността на компанията. Ако регресии-
те са статистически значими, това означава, 
че бета коефициентът също е значим. 

Въпреки че е особено важно бета кое-
фициентът да бъде статистически значим, 
това не означава автоматично, че моделът 
на CAPM работи. За да се направи изво-
дът за валидността на модела, е необходи-
мо също да се тества нивото на безрискова 
доходност, както и заместителят на пазар-
ния портфейл. Както бе посочено по-горе, 
провеждането на тестове за всички тези 
променливи не е възможно на Българската 
фондова борса. Това е причината, поради 
която изследването ще се концентрира вър-
ху изучаването на бета коефициента.

  За да оценим дали регресията е статис-
тически значима, ще проследим стойност-
та на P-value. С негова помощ ще се тества 
хипотезата за статистическа значимост на 
корелацията между пазарната доходност и  
доходността на акциите..

Тестът ще се проведе при три нива на 
значимост: α=0.05, α=0.10, α=0.01.

В края на изследването очакваната нор-
ма на възвръщаемост на акциите ще бъде 
изчислена по модела: 

(5) E(Rit) = Rft + βit + (E(Rmt) – Rft)

където:

E(Rit) е очакваната доходност на акция i 
в период t;

Rft е безрисковата доходност в период t;

Rmt е пазарната доходност в период t;

Резултати от емпиричното изследване

Емпиричното изследване ще започне 
с известна статистика и сравнение между 
българския пазар, европейския и американ-
ския пазар.

Следващата стъпка в проучването е да се 
определят компаниите, които са включени в 
изследването. Това са всички компании от 
индекса Софикс – 15 на брой, като 2 от тях 
(Elana Agrokredit AD и Sirma Grup Holding 

AD) са включени в индекса сравнително 
наскоро. Тези две компании ще участват в 
проучването от момента, в който са били 
включени в индекса, тъй като това няма да 
навреди на резултатите.

За целите на изследването са свалени 
също така стойностите на индексите Sofix, 
Euronext 100 и S&P 500, на база на които е 
изчислена месечната им доходност. 

За сравнение ще използваме пазарни-
те индекси, съответно Sofix, Euronext 100 и 
S&P 500. На фигура 1 ясно се вижда, че Sofix 
изглежда най-волатилен, има най-висока-
та и най-ниската доходност през периода и 
размах от 6,49% в сравнение с 1,35% и 2,55%, 
съответно за S&P 500 и Euronext 100.

Фигура 1. Средна месечна доходност. 
Сравнение между Sofix, Euronext 100 и S&P 500

Източник: Собствени изчисления.

Стандартното отклонение на Sofix, което 
също може да се види на фигура 2, е значи-
телно по-високо от индексите на развитите 
пазари, особено в началото на периода на 
проучване, и намалява до стабилни и ни-
ски стойности. Една от основните причи-
ни за ниското стандартно отклонение през 
последните години е сравнително ниският 
интерес на инвеститорите и ниските обеми, 
търгувани на БФБ. 

Фигура 2. Стандартно отклонение. Сравнение 
между Sofix, Euronext 100 и S&P 500
Източник: Собствени изчисления.
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Бета коефициентът се изчислява въз ос-
нова на тригодишната месечна историческа 
доходност. Данните за доходността започ-
ват от 2010 г. Първата година, за която могат 
да се получат бета коефициентите, е 2012. За 
изчисляването на втората бета се използват 
историческите данни за 2011–2013 г., където 
се получават бета коефициентите за 2013 г. 
По същия начин изчисленията продължа-
ват за бета коефициентите за 2012 г. до 2019. 
Изчисляването се извършва чрез регресия 
на месечната възвръщаемост на акциите 
като зависима променлива и възвръщае-
мостта на Sofix като независима промен-
лива. Стойностите на бета коефициента са 
показани в таблица 1. 

Таблица 1. Бета коефициенти за всички компании 2012–2019 г.

Year/
Share 6A6 5MH 0EA 3JR SKK 4CF 5SR 6C4 5DOV 5BU 5F4 4EH 5V2 4ID

2019 0.18 0.90 0.88 1.03 0.37 1.32 1.42 1.46 1.51 0.40 1.58 0.65 0.54 0.97

2018 0.10 0.88 0.75 1.05 1.08 1.46 1.44 1.67 0.35 1.83 0.83 0.52 1.23

2017 0.12 0.76 1.19 1.17 1.42 1.29 1.61 0.27 1.91 1.30 0.61 1.25

2016 0.34 1.06 0.84 1.68 1.61 1.68 1.13 0.44 2.31 0.94 0.45 1.70

2015 0.26 0.80 0.89 2.75 1.18 2.78 0.81 0.59 2.24 0.73 0.88 1.42

2014 0.34 0.99 0.86 2.61 1.34 2.63 1.08 0.60 2.04 0.63 1.02 1.35

2013 0.42 0.65 0.85 2.73 1.20 2.65 0.76 0.65 1.90 0.32 0.77 1.01

2012 0.65 1.15 0.93 1.46 0.95 1.23 0.71 0.54 1.54 0.93 0.46 0.80

Източник: Собствени изчисления.

Стойностите на бета коефициента се 
движат в границите на приетите за нормал-
ни. Не се наблюдават твърде високи или 
твърде ниски стойности. Само Адванс тера-
фонд АДСИЦ (6A6) изглежда има нереално 
ниски бета коефициенти. Фондът за Недви-
жими имоти България ADSITs (5BU) също 
има сравнително ниски бета стойности, 
макар и не толкова ниски, колкото Адванс 
терафонд АДСИЦ. Около 15% от бета ко-
ефициентите имат стойност под 0,5, около 
64% имат стойности между 0,5 и 1,5 и 21% 
стойност над 1,5. 

Коефициентът на детерминация е пред-
ставен в таблица 2. R2 може да има стой-
ности между 0 и 1. Ако стойността му е <0,3, 
връзката между зависимите и независимите 
променливи (в нашия случай доходността 
на компанията и доходността на пазара) е 
слаба. В 40% от случаите имаме слаба връзка 
между променливите. Това означава, че ко-
лебанията в пазарната доходност обясняват 
в ниска степен колебанията в доходността 

на акциите на компаниите (40% от случаите, 
измерени с R2). Ако стойността на коефи-
циента на детерминация е между 0,3 и 0,7, 
имаме средна сила на регресионния модел. 
В нашето проучване 55% от изчислените 
бета коефициенти имат R2 между 0,3 и 0,7. 
И накрая, когато R2 е по-висок от 0,7, връз-
ката между двете променливи е силна. Само 
5% от изчислените бета коефициенти имат 
силен R2.
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Таблица 2. Коефициент на детерминация (R2) за всяка изчислена бета Коефициентът на 
детерминация е изчислен след изчисляването на бета коефициента с помощта на регресия.

Year/
Share 6A6 5MH 0EA 3JR SKK 4CF 5SR 6C4 5DOV 5BU 5F4 4EH 5V2 4ID

2019 0.07 0.35 0.38 0.36 0.03 0.27 0.54 0.32 0.10 0.11 0.31 0.03 0.18 0.24

2018 0.03 0.37 0.29 0.36 0.26 0.57 0.31 0.20 0.07 0.34 0.06 0.22 0.35

2017 0.01 0.35 0.45 0.34 0.60 0.43 0.20 0.05 0.38 0.14 0.16 0.33

2016 0.08 0.41 0.40 0.62 0.59 0.62 0.29 0.12 0.66 0.33 0.10 0.56

2015 0.05 0.33 0.46 0.65 0.48 0.51 0.15 0.32 0.77 0.30 0.29 0.48

2014 0.08 0.41 0.47 0.66 0.56 0.53 0.23 0.14 0.76 0.28 0.43 0.51

2013 0.13 0.23 0.50 0.69 0.49 0.54 0.10 0.14 0.73 0.04 0.22 0.43

2012 0.37 0.51 0.71 0.64 0.38 0.55 0.17 0.06 0.78 0.34 0.12 0.49

Източник: Собствени изчисления.

Следващата стъпка в анализа е да се оп-
редели статистическата значимост на мо-
дела. Според методологията на изследва-
нето можем да го направим, като изчислим 
P-value на регресията. Изчислените резулта-

ти за P-value са в таблица 3. Ще изчислим 
значимостта на регресията, използвайки 3 
нива на значимост: α = 0,05, α = 0,10 α = 0,01. 
Обобщените резултати са видими в табли-
ци 4, 5 и 6. 

Таблица 3. P-value изчислен за всеки бета коефициент

Year/
Share 6A6 5MH 0EA 3JR SKK 4CF 5SR 6C4 5DOV 5BU 5F4 4EH 5V2 4ID

2019 0.1289 0.0002 0.0001 0.0001 0.2939 0.0012 0.0000 0.0004 0.0655 0.0531 0.0004 0.2889 0.0091 0.0025

2018 0.3008 0.0001 0.0007 0.0001 0.0014 0.0000 0.0004 0.0061 0.1241 0.0002 0.1671 0.0036 0.0001

2017 0.5209 0.0001 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 0.0058 0.1843 0.0001 0.0246 0.0151 0.0002

2016 0.0949 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0351 0.0000 0.0003 0.0612 0.0000

2015 0.2053 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0185 0.0003 0.0000 0.0005 0.0008 0.0000

2014 0.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0031 0.0238 0.0000 0.0010 0.0000 0.0000

2013 0.0325 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0550 0.0268 0.0000 0.2150 0.0036 0.0000

2012 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0136 0.1348 0.0000 0.0002 0.0380 0.0000

Източник: собствени изчисления.
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Таблица 4 обобщава резултата за ста-
тистическа значимост на регресиите за из-
числяване на бета коефициентите. Общият 
брой на изчислените бета коефициенти е 99. 
82,83% от бетите са статистически значими 
при ниво на значимост α = 0,05.

Таблица 4. Обобщени резултати за 
статистическата значимост на регресиите със 

ниво на значимост α=0.05

α=0.05 Number %

Significant 82 82.83%

Unsignificant 17 17.17%

TOTAL 99 100.00%

Източник: Собствени изчисления.

Когато нивото на значимост е α = 0,10, 
броят на статистически значимите бета 
коефициенти се увеличава и представлява 
88,89% от всички бети, изчислени в изслед-
ването (таблица 5). 

Таблица 5. Обобщени резултати за 
статистическата значимост на регресиите със 

ниво на значимост α=0.1

α=0.10 Number %

Significant 88 88.89%

Unsignificant 11 11.11%

TOTAL 99 100.00%

Източник: Собствени изчисления.

Решихме да проверим статистическа-
та значимост при много по-строго ниво на 
значимост α = 0,01. Дори и в този случай 
73,74% от изчислените бета коефициенти са 
статистически значими. 

Таблица 6. Обобщени резултати за 
статистическата значимост на регресиите със 

ниво на значимост α=0.01

α=0.01 Number %

Significant 73 73.74%

Unsignificant 26 26.26%

TOTAL 99 100.00%

Източник: Собствени изчисления.

Таблица 7 обобщава безрисковата нор-
ма на доходност за България и пазарна до-
ходност, които се използват за изчисляване 
на очакваната норма на доходност на ком-
паниите. През последните няколко години 
бюджетът на българското правителство е 
в излишък. Това е основната причина бъл-
гарското правителство да не емитира дър-
жавни облигации много често и изобщо не 
емитира краткосрочни облигации. За да се 
изчисли безрисковата норма на възвръщае-
мост, използваме доходността на облигаци-
ите на първичните капиталови пазари. Това 
могат да бъдат 2-, 3- или 4 годишни облига-
ции, каквито са емитирани през съответния 
период.

Таблица 7. Безрискова норма на доходност и 
пазарна доходност

Year Risk-free Market return

2012 2.22 9.21%
2013 1.32 9.67%
2014 1.27 8.80%
2015 1.67 1.64%
2016 0.45 18.18%
2017 0.15 11.34%
2018 0.93 7.61%
2019 –0.30 6.24%

Източник: Собствени изчисления.

Таблица 8 обобщава резултата за очак-
ваната доходност, изчислена с помощта на 
класическия CAPM модел. Не можем да 
направим заключение дали тези стойности 
оценяват правилно очакваната доходност. 
Това, което можем да кажем, е, че стой-
ностите на прогнозните проценти нямат 
големи отклонения. Повечето от оценките 
са между 5% и 20%. Само 7,5% са оценили 
възвръщаемост над 20%. Не е неочаквано 
някои компании да имат много висока до-
ходност. Тя съответства на високата вола-
тилност на българския капиталов пазар. 
29.9% от компаниите се очаква да имат мно-
го ниска доходност под 5%. 
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Таблица 8. Доходност на компаниите в България съгласно САРМ

Year 6A6  5MH  0EA  3JR  SKK  4CF  5SR 

2019 3.48% 8.50% 8.35% 9.45% 4.81% 11.46% 12.13%

2018 2.18% 8.68% 7.56% 10.10% 10.36% 13.49%

2017 2.21% 1.27% 10.26% 10.07% 12.00%

2016 1.66% 1.67% 1.64% 1.62% 1.62%

2015 5.07% 0.45% 16.17% 49.12% 21.35%

2014 3.95% 0.15% 9.81% 29.39% 15.17%

2013 3.71% 0.93% 6.58% 19.20% 8.93%

2012 3.97% –0.30% 5.77% 9.27% 5.92%

year 6C4  5DOV  5BU  5F4  4EH  5V2  4ID 

2019 12.42% 12.74% 4.99% 13.25% 6.77% 5.97% 9.00%

2018 13.33% 15.25% 4.21% 16.60% 8.23% 5.64% 11.60%

2017 10.95% 13.42% 3.27% 15.69% 11.05% 5.83% 10.69%

2016 1.62% 1.64% 1.66% 1.60% 1.64% 1.66% 1.62%

2015 49.76% 14.88% 10.92% 40.20% 13.42% 16.11% 25.63%

2014 29.58% 12.21% 6.89% 23.01% 7.18% 11.55% 15.29%

2013 18.66% 5.97% 5.30% 13.64% 3.09% 6.10% 7.69%

2012 7.74% 4.33% 3.24% 9.79% 5.77% 2.68% 4.93%

Източник: Собствени изчисления.

Заключение

С това изследване беше направено емпи-
рично тестване на модела CAPM. Тестване-
то на нисколиквидни и волатилни пазари, 
каквито са формиращите се пазари, се оказ-
ва проблематично. Основните проблеми 
при използването на тези тестове на BSE са:

• По-висока волатилност;

• По-ниска ликвидност;

• По-малък брой регистрирани                 
дружества;

• Няма достатъчно качествени              
исторически данни.

Тези проблеми изглеждат толкова не-
преодолими, че трябва да се намери друг 
начин за тестване на модела на BSE. На-
пример използването на регресия, за да 
се измери степента, в която промените в 
пазарната доходност могат да предска-
жат промените в доходността на акциите. 
Ограничението на този подход е, че той не 
тества всички хипотези на CAPM модела, 
но тества най-важното – дали бета коефи-
циентът е статистически значим.

При провеждането на емпиричния 
анализ се установи, че в повечето случаи 
(82,83%, α = 0,05) може да се изчисли ста-
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тистически значима бета и тя има средна 
или висока стойност на коефициента на 
детерминация в 60% от случаите. Тези ре-
зултати са в съответствие с резултатите от 
други проучвания на развиващите се па-
зари с малко количество данни (Teplova и 
Selivanova, 2007) и (Estrada, 2002).
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Резюме:  Съществуват множество из-
следвания върху характеристиките на фи-
нансовите инструменти и класовете активи. 
Те доказват, че определени класове активи и 
финансови инструменти са коинтегрирани. 
Това позволява на някои трейдъри да екс-
плоатират тази характеристика, като раз-
работват количествен модел, с помощта на 
който търгуват на фючърсните пазари. Ние 
изследваме наличието на коинтеграционна 

връзка между фючърсните цени на двата 
сорта кафе – Арабика и Робуста. Резултати-
те от изследването ни свидетелстват за на-
личие на коинтеграция, като моделът, който 
може да се използва, е модел на векторната 
корекция на грешките.
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es and financial instruments are cointegrated. 
The quant traders widely exploit this feature. 
We investigate the presence of a cointegration 
between the futures prices of both Arabica and 
Robusta. Our results show that the futures pric-

es of both Arabica and Robusta have the ba-
sic distributional characteristics of a financial 
instrument. The futures prices are difference 
stationary and cointegrated. Thus, one should 
specify a VECM for trading purposes. 
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1. Въведение 

Кафето обикновено се счита за пионер-
ска индустрия за стандарти за устойчивост 
и сертифициране (Reinecke, Manning и von 
Hagen, 2011). Както и при много други ос-
новни стоки, глобалният пазар на кафе е 
дефиниран от високата волатилност и дъл-
госрочните спадащи цени. Независимо от 
международните усилия за осигуряване на 
по-голяма стабилност и предвидимост във 
връзката между предлагането и търсенето 
на кафе чрез Международната организа-
ция за кафе, нарастващото световно про-
изводство, спекулациите и климатичната 
несигурност продължават да водят до нес-
табилност на цените и дългосрочен спад на 
цените в сектора. Тъй като производството 
на кафе е доминирано от дребните произво-
дители в тропическите региони, които чес-
то са обект на условия на бедност и в тясно 
взаимодействие с голямо биоразнообразие, 
секторът на кафе предоставя възможност за 
разработването и приемането на стандарти 
за устойчиво развитие.

То е представено на сегашните големи 
страни-производители Бразилия и Колум-
бия в началото на 1700-те и на Виетнам през 
1857 г. През 2017 г. в над 70 страни се произ-
веждат 9,5 милиона метрични тона кафе на 
0,2% от световната селскостопанска площ, 
като над 70% от световното производство 
на кафе е изнесено по данни на Междуна-
родната организация за кафе ICO (2018). 
Прогнозите за общия брой производители 
на кафе в света отдавна варират от около 20 
милиона до 25 милиона.

Забележителното кафе на зърна или „че-
реша“, както се нарича в естествената му 
форма, е семе, което може да се превърне в 
плодоносно кафено дърво за около четири 
години. Въпреки че кафето, подобно на па-
мука, има много специфични качества, то се 
класифицира предимно в два вида – Араби-
ка и Робуста. Ароматните кафе зърна, които 
растат главно в тропическите планини на 
Западното полукълбо, съставляват по-го-
лямата част от световното производство. 
Кафето Робуста, по-малко меко от Арабика, 
се произвежда до голяма степен в ниските, 
горещи райони на Африка и Азия.

В повечето страни има една основна ре-
колта годишно. В Колумбия, и Бразилия, 
най-големите източници на качествено 
кафе Арабика, има основна и вторична кул-
тура. Работният интензитет на производ-
ството на кафе на Арабика се отразява от 
големия брой малки семейни стопанства, 
заети в производството на кафе. Обикно-
вено данните за производството се пред-
ставят в хиляди торби от 60 кг. Както може 
да се предположи, водеща страна – произ-
водител е Бразилия, чието производство 
има тенденция към нарастване през целия 
период, като действителното производство 
е 51 млн. торби (2017/2018). Останалите 
водещи производители са Виетнам, Колум-
бия Индонезия, Хондурас, Етиопия, които 
успяха да увеличат рязко производството 
си през последните години. В сравнение с 
реколтата 1990/91 г., когато виетнамското 
производство е било в дъното на списъка 
на избраните страни, сегашното производ-
ство е почти шестнадесет пъти по-високо, 
което се нарежда на второ място като цяло 
и на първо място на производство на сорт 
Робуста кафе.

Ценообразуването на кафе е добре из-
вестно със своята нестабилност и дългосро-
чен спад в реално изражение през последно-
то столетие. Maurice и Davis (2001) доказват, 
че причините за нестабилността на цените, 
които са до голяма степен системни, включ-
ват забавянето на преминаването от ново-
то засаждане към производството, както 
и променливостта на климата, въпреки че 
спекулативната търговия също е фактор. 
Причините за спад на цените, от друга стра-
на, са свързани със свръхпредлагане, което 
може да възникне в контекста на нестабил-
ността на цените, но се изостря с течение на 
времето от некоординирани инвестиции за 
увеличаване на производството на светов-
но равнище. Сривът на Международното 
споразумение за кафето от 1989 г. и съот-
ветното изчезване на пазарните контроли 
за управление на предлагането също допри-
несе за по-новите предизвикателства, свър-
зани с ценообразуването на пазара. Най-за-
бележимата сред тях е кризата с кафето от 
2001 г., което доведе до очакваната нетна 
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загуба от 4 млрд. щатски долара за страните 
производителки.

За да се разбере ясно как се търгува, 
трябва да се направи разграничение между 
две форми на пазара. На пазара на място 
се търгува физическото, зелено кафе с раз-
лични качества. Цената на място отразява 
действителната цена за кафе и доставката 
се извършва незабавно. От друга страна, на 
фючърсния пазар фючърсната цена на до-
говора е за стандартизирано количество и 
качество на кафето и сделката е завършена 
в определено време в бъдеще. Следователно 
фючърсната цена е очакваната цена за коо-
ператора в определено време в бъдеще. По-
вечето от търговците обаче не се интересу-
ват от физическата доставка на стоката, а от 
спекулацията или управлението на риска. 
Общият начин за компенсиране на отворе-
ната фючърсна позиция е да се направи об-
ратна трансакция, дългите позиции се ком-
пенсират от къси позиции (чрез продажбата 
на едни и същи договори за същия месец на 
доставка) и обратно, което в крайна сметка 
не води до физически обмен. Тъй като ка-
фето се отглежда и не се добива, то заедно с 
какао, захар, памук, портокалов сок, дървен 
материал и други стоки, е считано за мека 
стока (soft commodities).

Днес най-важната стокова борса, където 
се търгуват фючърси с кафе е Intercontinental 
Exchange (ICE) в Ню Йорк. Тя има своите 
корени в кафе-обмена, основан през 1882 
година. След това през 1914 г. се добавя 
и захарта и става Ню Йорк Кафе и Захар. 
По-късно през 1979 г. се обединява с какао-
вата борса и се развива в „Кафе, захар и ка-
као“ (CSCE), която заедно с Ню Йоркската 
памучна борса (NYCE) става дъщерно дру-
жество на Ню Йоркския борд на търговията 
през 1998 г., през 2007 г. NYBOT стана пъл-
но дъщерно дружество на ICE. В Ню Йорк 
фючърсният договор се състои за кафе от 
Арабика.

Фючърсите играят важна роля в начина, 
по който се търгуват стоките на днешните 
световни пазари. Фючърсният договор е 
стандартизирана, обменна версия на фо-
руърден договор за покупка или продажба 
на актив в бъдеще. Условията на тази сделка 

се договарят по време на създаването на до-
говора. 

В случая на кафето, фючърсните догово-
ри биха предоставили на производителите 
в големи производствени райони като Бра-
зилия, Индия и Етиопия гаранция за засаж-
дането на техните култури в началото на 
сезона, когато тяхната реколта ще бъде про-
дадена на определена цена. По същия начин 
ще позволи на доставчиците на кафе да ку-
пуват определено количество сурово кафе  
за договаряне на цената в началото на сезо-
на. Промени в търсенето и предлагането  са 
предпоставка за волатилност и движение на 
цената нагоре или надолу. 

Търговията с кафето в миналото е била 
много нестабилна, защото цените му са 
силно засегнати от климатичните условия 
в страните производителки, финансовите 
спекулации и сезонността. Що се отнася до 
влиянието на климата върху цената на ка-
фето и фючърсните му договори, важно е 
да се има предвид, че по-голямата част от 
производството на кафе се извършва във 
Виетнам, Колумбия и Бразилия. Това озна-
чава, че времето и климатът в тези страни 
оказват огромно влияние върху цената на 
кафето.

Естествено, метеорологичните условия 
могат да бъдат благоприятни или неблаго-
приятни по отношение на отглеждането на 
кафеени култури. Обикновено нарастващи-
те цени се дължат на лошото време, а имен-
но: замръзване, урагани, суши, болести и 
силни дъждове, които намаляват предлага-
нето. През 2017 г. например добивът на ка-
феени култури в Колумбия беше значител-
но занижен поради силните валежи, които 
нарушиха процеса на цъфтеж; това доведе 
директно до намаляване на продукцията на 
Колумбия с 13%, което доведе до покачване 
на фючърсите за кафе през декември 2017г. 
с 2.4%. Идеалните климатични условия и 
благоприятните метеорологични условия 
обаче имат способността да стабилизират 
или намаляват цените на кафето. Доказа-
телство за това може да се види в кафето на 
Бразилия, събрано през юни 2016 г., за кое-
то благоприятните метеорологични условия 
допринесоха за стабилна реколта; причиня-
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вайки спад на цените до 169.79 американски 
цента / паунд за кафе Арабика, най-ниската 
стойност от май 2014 г.

Освен факторите, които водят до промя-
на в цената на фючърсните договори, има 
някои елементи, които осигуряват извест-
на предсказуемост на ценообразуването на 
тези договори. Може би най-подходящият 
фактор, който отговаря на това описание, е 
сезонността, свързана с цикъла на прибира-
не на селскостопанските стоки. Бразилия и 
Виетнам, които са двете най-големи произ-
веждащи нации в света, отчитат сезонните 
модели по отношение на периодите на при-
биране на реколтата. Обикновено през юни 
цените имат тенденция да намаляват зна-
чително в отговор на бразилската реколта; 
докато цените през зимните месеци обикно-
вено са по-ниски в отговор на виетнамското 
производство.

Повечето изследвания се фокусират вър-
ху факторите, които влияят върху цените 
на кафето, производството, взаимната им 
връзка. За разлика от тях ние насочваме 
вниманието си върху търсенето на коин-
теграционна връзка между фючърсните 
цени на сортовете Арабика и Робуста. Ако 
установим такава, то това би означавало, 
че фючърсните цени на двата сорта кафе 
имат една дългосрочна средна, около която 
се движат. Следователно цените могат да се 
моделират чрез модел на векторна корекция 
на грешките. 

2. Данни и методология 

Ние изследваме взаимното движение 
на фючърсните цени на двата сорта кафе – 
Арабика и Робуста. Данните, които използ-
ваме са от Intercontinental Exchange (ICE) в 
Ню Йорк. Анализираме дневни данни за пе-
риода 02.01.2007 – 29.12.2017 г. Източник на 
ценовата информация е Bloomberg.

Granger (1986) и Engle and Granger (1987) 
въвеждат концепцията за коинтеграция. Тя 
е свойство на някои нестационарни дина-
мични редове. Ако два нестационарни ди-
намични реда са коинтегрирани, то тогава 
съществува линейна връзка, която е ста-
ционарна. Коинтеграцията позволява крат-

косрочни отклонения от дългосрочното 
равновесие. За поставената от нас изследо-
вателска цел това означава, че коинтеграци-
ята на фючърсните цени на двата сорта кафе 
имат дългосрочна връзка, от която може да 
се отклоняват, но само краткосрочно. 

Многомерните тестове за коинтеграция 
и модела на векторната корекция на греш-
ките са разработени от Johansen (1988, 1991) 
и Johansen и Juselius (1990). Процедурата на 
Johansen доразвива теста на Engle-Granger 
за коинтеграция. Тази процедура има пре-
димството да отчита структурата на греш-
ките на изследвания процес. Тя може да 
включва различни краткосрочни и дълго-
срочни динамики на системата от икономи-
чески променливи. Процедурата позволява 
да се оценят и тестват равновесните зави-
симости между  нестационарни динамични 
редове, като се абстрахира от краткосроч-
ните отклонения. Следователно процеду-
рата на Johansen представлява мощен ин-
струментариум за тестване, когато моделът 
е правилно конструиран. Нашият анализ се 
основава на модела на векторна авторегре-
сия с нормално разпределени остатъци:

(1)  Xt = β1Xt-1 + ... + βkXt-k+α+υt      t=1,...,T 

където:

tX  е nx1 вектор от стохастични промен-
ливи; 

ktX −  – предетерминирани; 
α  – nx1 вектор от константи;

tυ  – вектор от нормално разпределени 
остатъци със средна нула и постоянна дис-
персия; 

k – брой лагове. 
За разграничението между стационарни 

от линейна комбинация на променливите 
и от вземане на определен брой разлики в 
уравнение 1, системата се записва като 

(2)      

или

(3)      
 

ttktktt XXXX εµ ++Π+∆Γ++∆Γ=∆ −−− 111 ...

tt
k

i itit XXX εµ ++Π+∆Γ=∆ −= −∑ 11
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В уравнение 3, дългосрочното взаимно 
движение на двата сорта кафе в процеса Xt е 
обобщен от матрицата на дългосрочно вли-
яние, П. Броят на коинтеграционните век-
тори се определя от ранга на тази матрица. 
Ако матрицата П има ранг r, то тогава има 
r на брой коинтеграционни зависимости 
между елементите на Xt. Когато r=0, няма 
дългосрочна връзка между двата сорта кафе 
и уравнение 4 се редуцира до модел на век-
торна авторегресия от първи порядък. 

Броят на коинтеграционните връзки се 
определя от броя на ненулевите собствени 
стойности. Тяхната статистическа значи-
мост може да бъде тествана с поредица те-
стове на правдоподобието (likelihood ratio 
tests), чието разпределение е изразено по от-
ношение на вектор от Браунови движения 
(Johansen, 1988, 1991). Следовата статистика 
(trace statistics) се използва за тестване на 
хипотезите за наличие на r броя коинтегра-
ционни вектори. Коефициентът на правдо-
подобие за хипотезата наличие на макси-
мум r броя коинтеграционни вектори се 
определя чрез уравнение 4. В уравнението 
оценките на собствените вектори са подре-
дени nλλλ ˆ...ˆˆ

21 >>> , така че Tr да намаля-
ва при увеличение на r.

(4)   Tr = –TΣn

i=r+1 1n(1–λi)

където:

T е броят на наблюденията;
n – броят на променливите в системата 

и собствените стойности на матрицата П са 
реални числа λ, така че 0 < λ < 1.

3. Емпирични резултати 

Дескриптивната статистика на дневно-
то изменение на фючърсните цени на два-
та сорта кафе, представена в Таблица 1, 
разкрива общоизвестни характеристики за 
финансовите динамични редове. За изслед-
вания 10 годишен период двата сорта кафе 
имат положителна среднодневна доходност, 
като по-високата е на сорт Робуста. Сред-
ногодишната доходност на фючърсите на 
Робуста е 48.84%, тази на Арабика е 3.5 пъти 
по-ниска. Сорт Арабика се характеризи-

ра с по-висок риск, в сравнение с Робуста. 
Това се потвърждава от параметричните и 
непараметричните измерители на волатил-
ността. 

Таблица 1. Дескриптивна статистика на дневно 
изменение на фючърсни цени в %

Сорт 
Робуста

Сорт 
Арабика

Средна стойност 0.0019 0.0005

Медиана 0.0000 0.0000

Дисперсия 0.0240 0.0359

Стандартно 
отклонение 1.5521 1.8970

Асиметрия –0.4637 0.0599

Ексцес 3.6735 2.0185

Кумулативна 
доходност 5.5037 1.4890

Максимална 
доходност 7.9011 10.8519

Минимална 
доходност –12.7671 –11.2540

Интерквартилна 
разлика 1.6949 2.0578

Среднодневна 
доходност на 
годишна база

48.2788 13.0618

Средногодишна 
доходност 48.8492 13.4528

Стандартно 
отклонение на 
годишна база

24.5417 29.9949

Jarque – Berra 
тест за нормално 
разпределение

1700* 490*

Забележка: * означава статистическа значи-
мост при 1% риск от грешка

Въпреки че Робуста има по-нисък риск 
и по-висока доходност, Арабика има поло-
жителна асиметрия. Оттук вероятността 
за реализация на положителна доходност 
на фючърсните цени на Арабика е по-го-
ляма от очакваното. Двата сорта кафе имат 
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висок ексцес. Така за Робуста е характерна 
реализацията на екстремни негативни до-
ходности. Стойностите на коефициентите 
на асиметрия и ексцес за двата сорта кафе 
подсказват, че измененията във фючърсни-
те цени се отклоняват от нормалното раз-
пределение. Това се потвърждава от Jarque – 
Berra теста за нормално разпределение. 
Следователно използването на нормалното 
разпределение в оценката на риска на фю-
чърсите ще подцени риска.

Таблица 2 представя резултатите от ко-
релационния анализ. Коефициентът на ко-
релация между доходността на двата сорта 
кафе е значителна, което е изненада за нас, 
предвид очакванията ни за силна такава. 
Измерената линейна зависимост е статис-
тически значима при 1% риск от грешка.  

Таблица 2. Корелация на дневно изменение на 
фючърсни цени

Сорт 
Робуста

Сорт 
Арабика

Сорт 
Робуста 1

Сорт 
Арабика 0.597* 1

Забележка: * означава статистическа значи-
мост при 1% риск от грешка

Lessard (1976) описва статистически-
те ограничения на корелационния анализ. 
Фондовите и стоковите пазари имат значи-
телна серийна корелация, която основно се 
обяснява от тънката търговия. Серийната 
корелация може да доведе до подценяване 
на корелационната зависимост между раз-
личните класове активи на пазарите, а от-
тук до грешно специфициране на реалната 
коинтеграция. Поради това ние прилагаме 
теста Johansen за наличие на коинтеграция, 
вместо на Engle – Granger. Този тест изисква 
динамичните редове да бъдат стационарни. 

Таблица 3 представя резултатите от 
приложените три теста за единичен корен. 
В Панел А са данните за логаритмичните 

стойности на фючърсните цени. Резулта-
тите показват, че цените не са стационар-
ни, но са стационарни във вид на разлика 
(Панел Б). Данните потвърждават хипоте-
зата, че фючърсните цени на двата сорта 
са интегрирани от един и същи порядък – 
първи, I(1).

Таблица 3. Тестове за единичен корен, лаг = 12

Сорт 
Робуста

Сорт 
Арабика

Панел А. 
Логаритмични стойности на
фючърсните цени

Разширен тест на 
Dickey – Fuller, ADF –2,7 –2,2

Tест на Phillips – 
Perron –15,0 –9,4

KPSS тест 1,5 2,9

Панел Б. 
Първа разлика на логаритмични цени

Разширен тест на 
Dickey – Fuller, ADF –15,0* –15,0*

Tест на Phillips – 
Perron –2800* –3200*

KPSS тест 0,037* 0,067*

Забележка: * означава статистическа значи-
мост при 1% риск от грешка

Установяването, че фючърсните цени са 
стационарни във вид на разлики от един 
и същи порядък, ни позволява да тества-
ме наличието на дългосрочна връзка. Ако 
се установи такава, това би означавало, че 
фючърсните цени на двата сорта кафе са ко-
интегрирани. Оттук те имат една обща дъл-
госрочна средна, към която се стремят, като 
краткосрочните отклонения от нея могат да 
се моделират чрез модел на векторна коре-
кция на грешките, VECM. Установяването 
на коинтеграция между фючърсите на двата 
сорта кафе става посредством теста за коин-
теграция Johansen. 
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Таблица 4. Тестове за коинтеграция на Johansen

Собствени 
стойности

Коефициент на 
правдоподобие

5% Критична 
стойност

1% Критична 
стойност

Хипотетичен брой 
коинтеграционни уравнения

0.3360 1112* 8.18 11.65 r=0

0.3233 2278* 17.95 23.52 r<= 1

Забележка: * означава статистическа значимост при 1% риск от грешка

ви. С други думи логаритмичните фючърс-
ни цени не са стационарни, но първите им 
разлики, т.е. доходността, е стационарна. 
Това предполага използване на тестове за 
наличие на коинтеграция. С помощта на 
теста за коинтеграция Johansen установи-
хме наличието на такава. Следователно фю-
чърсните цени на Арабика и Робуста имат 
един и същи дългосрочен тренд, около кой-
то те краткосрочно осцилират. 

Откритата характеристика в изследване-
то може да се моделира чрез модел на век-
торна корекция на грешките. Специфици-
рането на подобен модел ние приемаме като 
бъдеща изследователска цел. Това е така, 
защото процедурата на Johansen има два 
основни недостатъка. Първият е свързан с 
допускането за нормално разпределение на 
остатъците. Доказано е, че за финансовите 
инструменти разпределението на доход-
ността не е нормално. Вторият недостатък е 
хипотезата за хомоскедастичността на дис-
персията на остатъците. Тя  също е оборена 
от многобройните изследвания. Следова-
телно бъдещото изследване ще бъде насоче-
но към търсене на подходящи специфика-
ции на тестове и модели, които да отразяват 
споменатите два недостатъка.

Таблица 4 представя резултатите от тес-
та. Нулевата хипотеза, че фючърсите на два-
та сорта кафе не са коинтегрирани (r = 0) 
спрямо алтернативната за наличие на един 
или повече коинтеграционни вектора (r > 
0), се отхвърля с 1% риск от грешка. Това оз-
начава, че фючърсните цени на двата сорта 
кафе имат общ стохастичен тренд, а откло-
ненията от този дългосрочен тренд могат да 
се моделират с модел на векторна корекция 
на грешките.

      Заключение 

Целта на нашето изследване бе да из-
следва наличието на коинтеграция между 
фючърсните цени на кафе Арабика и Робус-
та. Дескриптивната статистика на дневните 
изменения на фючърсните цени показва, че 
двата сорта притежават основните характе-
ристики, които са типични за финансовите 
инструменти. Корелационният анализ раз-
кри, че линейната зависимост между изме-
нението на фючърсните цени е значителна и 
статистически значима. След приложените 
три теста за стационарност доказваме, че 
фючърсните цени са стационарни във вид 
на разлики, от един и същи порядък – пър-
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Резюме: Настоящата статия си поставя 
за цел да разгледа бюджета и контрола вър-
ху изпълнението на бюджета на предпри-
ятието като инструмент за повишаване на 
ефективността на бизнеса и достигане на 
неговите стратегически цели. Контролът 
на бюджета сравнява фактическите при-
ходи и разходи с планираните стойности, 
установявайки наличието на отклонения и 
дава възможност за прилагането на кори-
гиращи мерки. Представени са основните 

подходи и методи за реализация на систе-
мата за бюджетен контрол в предприятие-
то. Дискутирани са най-честите причини 
за наличие на бюджетни отклонения на 
фактическите от плановите показатели, 
наблюдавани в практиката на стопанските 
единици. 

 Ключови думи: бюджетиране, кон-
трол, бюджетен контрол, анализ на откло-
ненията.
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Abstract: The purpose of this article is to 
consider budgeting and budgetary control as 
a tool to increase a company’s performance 
and achieve its strategic goals. Budgetary con-
trol compares actual revenue and expenditure 
with projected values, identifying variations 
and enabling corrective action to be taken. 
The main approaches and methods for the im-

plementation of the budgetary control system 
in enterprises are presented. Discussed are 
the most common reasons for the existence 
of budget deviations of the actual from the 
planned indicators observed in the practice of 
economic units.
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Въведение

Традиционно бюджетът може да бъде 
дефиниран като финансов план на пред-
приятието,  в количествено изражение, 
изготвен и одобрен преди началото на оп-
ределен период от време, който показва 
размера на планираните приходи и разхо-
ди, които ще бъдат реализирани през този 
период, както и необходимия капитал за 
постигане на дадената цел. Бюджетът из-
исква координация в цялата организация. 
Всеки отдел или функционална бизнес 
единица  в рамките на организацията е 
отговорна да подготви своята част от бю-
джета, която след това се координира със 
стратегическите цели на бизнеса в рамки-
те на цялостния финансов план. Или  бю-
джетирането е неразделна част от процеса 
на финансово планиране на дейността на 
предприятието.

Бюджетирането е един от начините за 
контрол на разходите в производствените 
предприятия. Контролът на разходите е 
систематичен преглед на ресурсите, които 
бизнесът използва за постигане на основ-
ната си цел – повишаване на ефективност-
та от дейността, следователно може и да 
бъде наричан още управление на разхо-
дите. Контролът на разходите е непрекъс-
нат процес, който започва със съставяне-
то на годишния бюджет. С напредването 
на фискалната година, ръководството на 
предприятието сравнява фактическите 
резултати с прогнозираните такива и из-
вършва необходимите корекции в новия 
финансов план на база оценката на ефек-
тивността на текущите операции. 

С помощта на бюджетния процес ръ-
ководството на предприятието опреде-
ля общи цели и конкретни цели за всеки 
център на финансова отговорност, как-
то и съответните процедури и стандарти 
за обратна връзка, чрез които се оценява 
ефективността на финансовото планира-
не. Ролята на обратна връзка в този случай 
е именно контролът върху изпълнение-
то на бюджета. Той се явява своеобразен 
мониторинг на финансовото състояние на 
организацията.

Водещата  цел на всеки  бизнес е да мак-
симизира печалбата си,  а според повечето 
собственици   най-добрият начин за това 
е да се увеличи обемът на продажбите.  
Ръстът на приходите от продажби оказва 
последващи ефекти върху разходите на 
предприятието поради увеличения обем 
на дейността. Ето защо ключова задача на 
мениджмънта е да контролира изпълне-
нието на бюджета и да минимизира обема 
на тези разходи с помощта на подходите и 
методите за бюджетен контрол. 

Всеки бизнес, независимо от своите ма-
щаби, се нуждае от бюджет, който да ръ-
ководи операциите и изпълнението на 
проектите. Бюджетът и контролът върху из-
пълнението на бюджета са основни инстру-
менти за финансовото планиране и контрол 
във всяка организация. Повечето предпри-
ятия обръщат достатъчно внимание на го-
дишните си бюджети и разпределението на 
ресурсите си върху ключовите  области на 
резултатите. Въпреки това, голям брой не 
успяват да реализират положителен финан-
сов резултат или да генерират положителни 
парични потоци поради неспособността на 
ръководството да планира дейността на-
пред адекватно.

Целта на настоящата статия е да  оцени 
ролята на бюджета и бюджетния контрол 
като инструмент за повишаване на ефектив-
ността на организациите. Бюджетът се раз-
глежда не само в качеството му на финансов 
план, който определя целите и разходите, но 
и като средство за контрол, координиране, 
комуникация, мотивация и измерване на 
ефективността от дейността на предпри-
ятието. Разгледаните подходи и методи за 
оценка на изпълнението на бюджета могат 
да се  използват от мениджърите в органи-
зациите, за да подобрят точността на свои-
те прогнози  и да повишават финансовите 
резултатите на своите организации.  Като 
резултат от анализа ще бъдат изведени 
най-честите причини за наличие на бю-
джетни отклонения между фактическите и 
планираните показатели в бюджетния про-
цес на предприятието.
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Бюджет на предприятието

Бюджетът е план, който се занимава с 
бъдещото разпределение и използване на 
ресурсите  на предприятието за различни 
дейности, за даден период от време. За да 
може предприятието да реализира напре-
дък и да постига стратегическите си цели, 
то се нуждае от капитал, а за да реализира 
положителен финансов резултат е необхо-
димо умело да планира своите ресурси. Тук 
е мястото на процеса  на бюджетиране, кой-
то служи като инструмент на финансовото 
планиране на дейността. 

Или бюджетите отразяват бъдещия фи-
нансов план за действие на цялата органи-
зация, който идентифицира целите и не-
обходимите действия за постигането  им 
(Hansen and Mowen, 2008). Chartered Institute 
of Management Accounts (2000) определя бю-
джета като количествен отчет за определен 
период от време, който може да включва 
планирани разходи, активи, приходи и па-
сиви. Бюджетът допринася организацията 
да бъде обективно фокусирана, ускорява 
координацията между отделните видове 
дейности и подобрява контрола върху из-
пълнението им. Аналогична е и позицията 
на Smith (2007), който разглежда бюджетите 
като съвкупност от планове и прогнози. 

Бюджетирането е инструмент за контрол 
от страна на мениджмънта на предприяти-
ето. Типичният процес на бюджетиране се 
състои от пет отделни фази, които включват: 

Първо, задаване на насоките на бю-
джетния процес – даващи отправната точка 
и границите на процеса на бюджетиране в 
организацията; 

Второ, подготовка на бюджетите по 
функционални дейности и обединяването 
им в главен бюджет (master budget); 

Трето, итерации по бюджета между от-
делните управленски нива в организацията 
с оглед на справедливото разпределение на 
ресурсите;

Четвърто, ревизия на бюджета и отчи-
тане на  влиянието на различни ключови 
променливи, целящи да адаптират органи-
зацията към новите условия на средата;

Пето, оценка на изпълнението на бю-
джета, при която във всеки  център на фи-
нансова отговорност в организацията  се  
извършва оценка на това дали зададените 
цели са изпълнени. 

В икономическата литература сред основ-
ните цели на бюджетирането се посочват:

• Подобряване процеса на планиране 
и контрола с оглед максимизиране 
на финансовия резултат  и конкурен-
тоспособността на бизнеса;

• Оптимизиране на дейностите и раз-
пределението на ресурсите за  пости-
гане на заложените стратегически 
приоритети на предприятието;

• Фокусиране вниманието на ръковод-
ството върху оперативните и финан-
совите проблеми на бизнеса, с оглед 
тяхното своевременно отстраняване 
и ефективно планиране;

• Координиране на различните произ-
водствени фактори за удовлетворя-
ване интересите  на всички заинте-
ресовани от дейността страни;

• Свеждане на целите и очакванията 
за развитието на бизнеса до всички 
нива в организацията и координи-
ране на усилията им за постигане на 
предварително начертаните цели. 

Въз основа на гореизложеното приема-
ме, че бюджетът е формален израз на пла-
новете, целите и задачите на управлението, 
който обхваща всички аспекти на операци-
ите за определен период от време. Той поз-
волява предприятието да калкулира раз-
ходите по производството на продуктите, 
да стимулира служителите си и подпомага 
членовете на организацията да следват дъл-
госрочните цели на бизнеса. Чрез него дъл-
госрочната стратегия на организацията се 
превръща в краткосрочен план за действие, 
обикновено на годишна база.

След като бъде приет, бюджетът става 
важна част от оценката на изпълнението. 
Следователно той насърчава мотивацията 
и ефективността в организацията и служи 
като възпиращо средство за инерцията и 
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липсата на гъвкавост (Kaplan and Norton, 
1992). Успехът на бюджетния процес зависи 
от успеха на мениджърите в определянето на 
подходящите цели, за чието постигане те но-
сят отговорност. Подобна теза заема и Bufan 
(2013, р.19), според която в условията на па-
зарна икономика ключовият инструмент за 
максимизиране на финансовите резултати е 
бюджетът, който зависи от компетентността 
и стабилността на мениджмънта.

Паралелно с безспорните предимства 
на бюджетната система в предприятието в 
икономическата литература можем да от-
крием редица недостатъци. Най-често бю-
джетът е критикуван за т.нар. количестве-
ни проблеми – статичност, неточност при 
прогнозиране динамиката на анализира-
ните параметри, уповаване на приблизи-
телни оценки, което намалява точност-
та на прогнозите (Drury, 2008). Според 
Oyebode (2018, р.4) не по-малко значими 
са неколичествените проблеми, асоции-
рани с бюджета, а именно тези провоки-
рани от поведението на човешкия фактор 
в организацията. Нерядко сме свидетели 
на т.нар. „бюджетна игра“ в предприяти-
ето, при която параметрите на бюджета се 
изкривяват тенденциозно и по този начин 
лишават бюджетния процес от критична-
та безпристрастна информация за коор-
диниране на дейностите на организацията 
(Shim and Siegel, 2008). Настоящата статия 
разглежда количествените проблеми на 
бюджетирането и ще предложи подходи и 
методи за контрол и анализ на възможни-
те несъотвествия в бюджетните пера.

Бюджетен контрол

Финансовото планиране не може да бъде 
успешно без наличието на ефективна систе-
ма за контрол. Още от масовото им навлиза-
не във финансовото управление на компа-
ниите след 1960 г. бюджетите са неизменна 
част от системата за планиране и контрол в 
организациите (Drury, 2008). Реализацията 
на контрола в организацията посредством 
бюджета се нарича бюджетен контрол. Бю-
джетът и бюджетният контрол са важен еле-
мент в управлението на всяко предприятие, 

независимо от неговите мащаби, цели и ак-
ционерна структура.  

Бюджетният контрол се определя от 
управленските счетоводители като   ме-
ханизъм, овластяващ мениджърите не-
прекъснато да сравняват действителните 
с бюджетните резултати, с оглед постига-
не на предварително начертаните цели на 
бизнеса и обезпечаване на възможност за 
тяхното преразглеждане (CIMA, 2007). Спо-
ред Bremer (1990, цитирано в Bufan, 2013, 
стр.19) бюджетният контрол е този аспект 
на управлението, което има за цел да мо-
ниторира изпълнението на организацион-
ните планове и да сравнява фактическото 
изпълнение с планираното. При наличие на 
негативни несъответствия налице е бю-
джетно отклонение (Garisson, et al., 2003), 
което налага необходимостта от прилага-
не на коригиращи действия. Според Ненов 
(2012, с.212) прилагането на коригиращо 
действие отстранява първопричината за 
откритото несъответствие, преустановява 
откритото несъответствие и предотвратява 
повторното му възникване. От своя страна, 
положителните несъответствия се раз-
глеждат в икономическата литература като 
символ на ефективен контрол върху раз-
ходите с последващи благоприятни ефекти 
върху финансовия резултат.

В този контекст, системата за контрол 
върху изпълнението на бюджета в предпри-
ятието е логическа структура от формални 
и неформални процедури, предназначени 
да анализират и оценяват ефективността 
на управлението на ресурсите, приходи-
те и разходите на организацията през бю-
джетния период. Мониторингът на изпъл-
нението на бюджета включва: 

1) Текущо вземане на управленски ре-
шения на различните нива на орга-
низационната структура (центрове 
на финансова отговорност) въз ос-
нова на ясни критерии за избор на 
най-добрите алтернативи в рамките 
на установеното бюджетно задание; 

2) Получаване от информация от цен-
тровете на финансова отговорност 
и съответните функционални звена 
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в предприятието за хода на изпълне-
нието на бюджета; 

3) Анализ на текущата информация за 
изпълнението на бюджета от упра-
вленските служби и подготовка на 
препоръки към висшето ръководство 
относно коригиране на оперативните 
дейности в съответните центрове за 
отговорност.

Базирайки се на изложеното дотук, мо-
жем да обобщим целите, които преследва 
бюджетният контрол до:

• Свеждане на поставените цели до 
всички заинтересовани страни от 
развитието на дейността, като по 
този начин се гарантира тяхното раз-
биране, приемане и прилагане;

• Предоставяне на подробен план на 
действие за намаляване на несигур-
ността и очертаване на посоката, 
в която служителите и отделните 
бизнес звена следва да канализират 
своите усилия за постигане на орга-
низационните цели;

• Координиране усилията и дейности-
те по такъв начин, че да се гарантира 
максимално и ефективно използване 
на ресурсите на бизнеса;

• Осигуряване на единна система за 
измерване и контрол на работата на 
служителите и отделните бизнес еди-
ници, въз основа на която могат да се 
предприемат коригиращи действия;

• Формулиране на стратегическите и 
оперативните цели на бизнеса доста-
тъчно ясно, за да се избегне евенту-
ално объркване и да се улесни тяхно-
то реализиране.

Последователността от стъпки, в която 
се реализира контролът върху изпълне-
нието на бюджета на предприятието спо-
ред Oyebode (2018, р.4), е следната: 1) Зада-
ване на план, цел или правило за вземане 
на обективно решение; 2) Отразяване на 
действителното изпълнение на дейността; 
3) Формиране на инструментариум от под-

ходи, методи и показатели за сравнение на 
горните две стъпки; 4) Установяване на на-
личието на отклонения между фактическо 
и планирано значение на индикаторите въз 
основа на икономически и технически ана-
лиз; 5) Проучване на причините, водещи до 
възникване на отклоненията; 6) Предпри-
емане на коригиращи действия за отстраня-
ване/редуциране на отклоненията.

Контролът на изпълнението на бюджета 
(бюджетен контрол) се основава на следни-
те четири принципа:

• Времеви принцип – според който 
контролът върху изпълнението на 
бюджета се извършва многократно 
и паралелно във времето на основата 
на съществуващите отчетни интер-
вали с помощта на информационно-
то обезпечение на организацията;

• Принцип на обективност – предявя-
ва изисквания за цялостност и по-
следователност на информационната 
обезпеченост, въз основа на която 
се следи изпълнението на бюдже-
та. Априори, цялостната система за 
отчитане на стопанските операции 
в предприятието е счетоводната от-
четност.

• Принцип на съпоставимост – нала-
га необходимостта от еднозначно 
идентифициране на стопанските 
операции и техните параметри, като 
единен бюджетен класификатор, 
таблици за съответствие на счето-
водни и бюджетни регистри, както 
и система за съгласуване на инфор-
мацията в управленски отчети.

• Принцип на отговорност – принци-
път на личната отговорност на мени-
джърите на отделните функционал-
ни и бизнес звена при формирането, 
утвърждаването и последващото из-
пълнение на бюджета в рамките на 
техните компетенции.

Drury (2008) разграничава два основ-
ни типа бюджетен контрол в предприяти-
ето – това са контрол на напредъка (feed 
forward) и контрол на обратната връзка 
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(feedback control). Контролът на напредъ-
ка е ориентиран в бъдещето и се прилага 
тогава, когато прогнозите се съпоставят 
с желаните резултати от организацията. 
Целта му е да предвиди възможни грешки 
или отклонения, преди те да се случат, и 
да предприеме стъпки за тяхното мини-
мизиране. От друга страна, системата за 
контрол на обратната връзка е мярка за 
последващ контрол, която отчита разли-
ките между планираните и реалните ре-
зултати, с оглед вземането на коригиращи 
действия и модификации за постигане на 
желаните резултати. Каменов (1999, с. 289) 
допълва, че този контрол се осъществява 
посредством анализ на счетоводни отчети, 
анализ на нормативни разходи, качествен 
контрол и оценка на изпълнението на  въз-
ложената работа.

Hofsede (1998) отбелязва, че системата на 
бюджетен контрол е най-лесно приложима 
към организации, които имат ясни дефини-
рани стратегически приоритети, стандарт 
за очакваните резултати, повтарящи се дей-
ности, измерими резултати от дейността и 
предсказуеми ефекти от управленските ин-
тервенции. В допълнение Bufan (2013) под-
чертава значението на фактори като досто-
верна входна информация,  реалистичност 
на бюджета (целите да не бъдат тенденци-
озно  завишени или намалени) и адекватна 
организационна структра за ефективността 
на бюджетния контрол. Бюджетният кон-
трол може да бъде част от по-комплексна 
система за управление на рисковете в пред-
приятието, каквато е описана от Костена-
ров (2015, 2016).

Контрол върху изпълнението на бюдже-
та по центрове на финансова отговорност 

Организационната структура на пред-
приятието прилича на пирамида, в която 
мениджърите на функционални звена са 
подчинени на висшите мениджъри. Все-
ки мениджър ръководи съответен център 
на финансова отговорност – сегмент от 
организацията, чийто мениджмънт при-
тежава определени пълномощия и отго-
ворности по отношение на достигането 

на стратегическите цели и приоритети 
на бизнеса. Планирането, отчитането и 
контролът на изпълнението на бюджета 
по центрове на финансова отговорност е 
от особено значение за ефективността на 
всеки бизнес. Традиционно в предприя-
тието се разглеждат следните центрове на 
финансова отговорност:

• Център на управленските разходи – 
най-ниското организационно ниво, 
което  отговаря за осигуряване на 
най-доброто качество на услугите, в 
рамките на отпуснатия бюджет. Този 
център на финансова отговорност е 
най-приемлив за функционалните 
звена на бизнеса, където както разхо-
дите, така и резултатите са трудни за 
измерване. В този случай се използ-
ват методи за контрол и стимули, 
като „оценка на изпълнението“, „бю-
джетиране от нулева база“ и „упра-
вление на целите“.

• Център на нормативните разходи – 
звено, чийто мениджмънт отговаря 
за достигането на планирания обем 
производство във физически еди-
ници, нормативното разходване на 
ресурсите за единица продукция, 
режийни  и др. разходи. Ефектив-
ността на този център се измерва с 
положителното или отрицателното 
отклонение на фактическите раз-
ходи от планираното/ норматив-
ното. Това е най-подходящата схе-
ма за контрол върху изпълнението 
на бюджета при производствените 
единици (цехове).

• Център на доходите – носи отговор-
ност за максимизиране на приходите 
от продажби и взаимодействието с 
крайните потребители. Мениджъри-
те на това звено нямат право на до-
пълнителни (над бюджета) разходи, 
нито на промяна на продажните цени 
с цел увеличаване на печалбата. Упра-
влението му е свързано с контрол на 
разходите и отново се основава на от-
клонения от бюджетите.
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• Център на печалбата – притежава 
по-широки пълномощия при взе-
мането на оперативни решения за 
ценовата политика, рентабилността 
на продажбите, избора на целеви 
пазар и частичната ликвидация на 
краткотрайните активи. Пример 
за такъв център е самостоятелна 
бизнес единица в предприятието. 
Независимо от това, не притежава 
правомощия да взема самостоя-
телни решения за това, какво да се 
произвежда и от къде да се намери 
нужното финансиране.

• Център на инвестициите – най-ви-
сокото ниво на финансова отговор-
ност в предприятието, което следи 
за стратегическата ефективност на 
бизнеса. Тук се вземат решения-
та за потенциалните източници на 
финансиране и направленията, в 
които следва да се формира инвес-
тиционната политика. Мениджърът 
на този център разполага с право-
мощията да придобива и разпрода-
ва активи, които счита за неефек-
тивни. Ето защо контролът на 
дейността се осъществява най-чес-
то посредством крайни измерители 
като печалба, рентабилност на ин-
вестициите и икономическа доба-
вена стойност.

Вземайки предвид финансовата архи-
тектура на предприятието,  Lucey (2003, p. 
190) разпределя бюджетните показатели и 
последващия контрол върху изпълнение-
то им по отделните центрове на финансова 
отговорност, дефинирайки два типа показа-
тели: неконтролируеми бюджетни показа-
тели (централно зададени)  и  контролиру-
еми бюджетни показатели (създадени от 
самите звена). Контролируемостта се изра-
зява в  степента на влияние, която конкрет-
ният мениджър  на центъра на финансова 
отговорност има върху величините на от-
делните бюджетни параметри. 

Фигура 1. Структура на бюджетните показатели 
по център на финансова отговорност

Важно е да уточним, че термините кон-
тролируеми и неконтролируеми имат 
значение само отнесено към съответния 
център на финансова отговорност в органи-
зацията. Бюджетните показатели, които не 
са под контрол на даден център на финан-
сова отговорност по-ниско ниво са  контро-
лируеми от център на финансова отговор-
ност на по-високо ниво.  В идеалния случай 
системата за бюджетен контрол изключва 
всички неконтролируеми показатели от 
отчета за изпълнението на мениджъра на 
съответния център на финансова отговор-
ност. Неконтролируемите показатели от съ-
ответния център могат да бъдат включени в 
доклада за изпълнението на бюджета един-
ствено с информационна  и комуникативна 
цел. Според Ламбовска (2016, с.3)  центро-
вете следва да се оценяват по величината 
и посоката на кумулативните недопустими 
субективни оперативни отклонения на съ-
ответните центрове на отговорности. Оста-
налите видове отклонения, които се генери-
рат в процеса на бюджетен контрол, могат 
да присъстват в отчетите за дейността на 
центровете, но не следва да се вземат под 
внимание в процедурата по оценяване.

Обобщавайки казаното дотук, можем 
да заключим, че ефективната система 
за бюджетен контрол в предприятието 
предполага съблюдаването на следните ус-
ловия:

• Активно участие и подкрепа от страна 
на висшето ръководство на организа-
цията; 

• Ясна и прозрачна информация за дъл-
госрочните цели на бизнеса, в рамки-
те на които ще функционира система-
та за бюджетиране; 

 

Бюджетни 
показатели 

Неконтролируеми

Контролируеми Целеви 
показатели 

Показател 1

Показател 2

Показател n 
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• Адекватна организационна структура 
с ясно дефиниране на отговорностите 
на служителите и отделните звена; 

• Активно включване на мениджъри-
те на функционални отдели и бизнес 
звена във всички аспекти на процеса 
на бюджетиране; 

• Подходяща счетоводна и информа-
ционна система, която позволява 
бързо и точно отчитане, съпоставка 
на действителните спрямо плановите 
стойности на параметрите и възмож-
ност за предоставяне на детайлна до-
пълнителна информация;

• Редовен мониторинг и преразглежда-
не на бюджета и целите, в случай на 
съществени промени във факторите 
на бизнес средата.

В тази връзка, сложността на системите 
за финансово планиране и бюджетиране ва-
рира широко в различните организации от 
частния сектор, което води до реализиране-
то  на различни ползи. От една страна, с по-
мощта на бюджета се идентифицират клю-
човите финансови индикатори за определен 
период от време и съответните източници 
на капитал в предприятието. От друга стра-
на, бюджетният контрол е неизменна част 
на всички управленски нива, осигуряващ 
база за мониторинг на прогреса и обратна 
връзка за изпълнението на бюджета на ос-
новата на съвкупност от контролни индика-
тори. Следователно системата за бюджетен 
контрол в предприятието е важен елемент 
за установяване на ефективен управленски 
контрол и създаване на конкурентно пре-
димство на бизнеса.

  Подходи за контрол върху изпълне-
нието на бюджета 

В теорията и финансовата практика 
няма общоприет модел за контрол върху 
изпълнението на бюджета на предприя-
тието. Без претенции за изчерпателност в 
следващото изложение ще бъдат разгледани 
четири подхода за приложение на систе-
мата за контрол върху  изпълнението на 

бюджета, които са най-често използвани 
при финансовото управление на предпри-
ятието: анализ на отклоненията; анализ на 
отклоненията, фокусирани върху последва-
щи управленски решения; анализ на откло-
ненията в условия на несигурност и страте-
гически подход за анализ на отклоненията.

Анализът на отклоненията е фо-
кусиран върху последваща корекция на  
плановете на бизнеса. Тук системата за 
контрол следи изпълнението на бюдже-
та на предприятието чрез сравняване на 
планираните бюджетни показатели и тех-
ните действителни стойности. В случай 
че отклонението е значително, тогава фи-
нансовият мениджър взема решение за не-
обходимостта да се направят съответните 
корекции в бюджета за следващия период. 
При наличието на незначителни отклоне-
ния не се предприемат коригиращи дейст-
вия. Или при този подход въпросът за 
съществеността на разходите е ключов. В 
качеството на критерий за определянето ù 
се използва влиянието на разходите върху 
крайния измерител на ефективността на 
бизнеса (като паричен поток или финан-
совия резултат). 

За приложението му е необходима под-
ходяща компютърна програма, с помощта 
на която финансовият мениджър изчислява 
последиците от конкретно отклонение на 
фактическите от планираните стойности 
във величината на крайния измерител на 
ефективността на бизнеса. Въз основа на 
отклонението се заключава необходимостта 
от корекция на планът за следващия бюдже-
тен период. Този подход е най-лесен, рес-
пективно най-често приложим, но не позво-
лява ранжиране на влиянието на отделните 
фактори върху ефективността на бизнеса. В 
рамките на този подход най-често се при-
лагат методите на хоризонтален и верти-
кален анализ на бюджетните пера. От една 
страна, хоризонталният анализ предполага 
сравнение на показателите от отчетността с 
величините им от предходни периоди, как-
то и  анализ на причините довели до изме-
нението им. От друга страна, вертикалният 
анализ дава информация за относителните 
тегла на отделните статии в общия краен 
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показател. Двата вида анализ се взаимодо-
пълват и подпомагат мениджмънта в хода 
на мониторинга и контрола на изпълнение-
то на бюджета на предприятието. 

Подходът на анализ на отклоненията, 
фокусирани върху последващи управлен-
ски решения предполага по-подробен ана-
лиз на влиянието на различни отклонения 
между реални и бюджетни значения на биз-
нес параметрите върху крайния измерител 
на ефективността на бизнеса (паричен по-
ток, счетоводна печалба, икономическа пе-
чалба или др.). 

Алгоритъмът от стъпки за изследване на 
влиянието на отклоненията на различните 
фактори върху ефективността на бизнеса е 
следният: 

1) Идентифициране на всички фактори, 
които влияят върху размера на край-
ния измерител на ефективността на 
бизнеса; 

2) Определяне на общото отклонение на 
крайния измерител на ефективността 
от бюджетното значение; 

3) Определяне на отклонението на край-
ния измерител на ефективността в ре-
зултат на отклонението на всеки отде-
лен фактор; 

4) Ранжиране на факторите по приори-
тет на влияние от най-значимите към 
по-малко значимите фактори; 

5) Съставяне на окончателни заключе-
ния и препоръки относно управлен-
ски решения, насочени към изпълне-
нието на бюджета на предприятието.

Подходът се основава на метода на фак-
торния анализ, който предполага изучава-
не влиянието на отделните фактори върху 
резултативния показател. Основната идея 
тук  е да се отговори на въпроса: какво от-
клонение би имал резултативния показател, 
ако всеки фактор действа отделно. За целта 
е необходимо да се извърши многократно 
преизчисляване на бюджета за всеки отдел-
но действащ фактор, при условие че този 
параметър е приел стойността, наблюдавана 
при фактическото изпълнение на бюджета. 

За приложението на този анализ се използ-
ва компютърна програма, която позволява 
бързо преизчисляване на бюджетите. На 
база оценка на влиянието на анализирани-
те фактори се правят съответни препоръки 
към функционалните звена на организа-
цията и центровете на финансова отговор-
ност с цел оптимизиране на ефективността 
на бизнеса.

При анализът на отклоненията в ус-
ловия на несигурност – характерното е, че 
всички  бюджетни параметри, подлежащи 
на отклонение (като цени, обеми, разходи, 
приходи и др.),  се признават с неопределе-
но значение и са зададени под формата на 
интервали на несигурност (с минимално и 
максимално значение на параметъра).  От 
своя страна, несигурността по отношение 
на входните бизнес параметри на бюджета 
създава несигурност в резултиращия изме-
рител на ефективността на организацията 
(годишен паричен поток, печалба или др.). 

Несигурността на резултативната ве-
личина може да се оцени с помощта на 
компютърна симулация – чрез която се 
извършват многократно статистическо 
моделиране на множеството от несигурни 
входни параметри (в съответствие с опре-
делените им интервали на несигурност) и 
се конструира интервал на несигурност за 
крайната резултативна величина. На тази 
база финансовият мениджър определя ин-
тервал от значения на крайния измерител 
на ефективност, който съдържа достатъч-
но голям брой „действителни“ (всъщност 
симулирани) стойности на получените па-
раметри. Мониторингът на изпълнението 
на бюджета протича по следния начин: ако 
фактическата стойност на крайния измери-
тел на ефективността попада в интервала 
на несигурност, получен в резултат на си-
мулацията, то изпълнението на бюджета се 
счита за успешно. В противен случай е не-
обходим допълнителен анализ за намалява-
не на несигурността на входните параметри 
(възможно е комбиниране  с предходния 
подход). 

В рамките на подхода се прилагат мето-
дите на сравнителния анализ – позволя-
ващ сравнения с конкурентни компании и 
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методите на  финансовите коефициенти – 
позволяващ анализ на различни аспекти от 
дейността, както и оценка на    финансовото 
състояние.

Стратегическият подход за анализ на 
отклоненията се основава на убеждение-
то, че оценката на изпълнението на бюдже-
та на предприятието се извършва, като се 
взема предвид стратегията, която бизнесът 
прилага. Този подход не предлага конкрет-
на изчислителна техника за контрол на из-
пълнението на бюджета. Или анализирайки 
стратегията на бизнеса, финансовият мени-
джър избира процедурата за изчислителен 
контрол, съответстваща на тази стратегия. 
Стратегията на предприятието може да се 
разглежда в две измерения: 

1) Ориентирани към експанзия и дивер-
сификация;

2) Ориентирани към поддържане на кон-
курентно предимство (ниски разходи 
и диференциация на продуктите). 

Системата за контрол върху изпълне-
нието на бюджета е критичен елемент за 
предприятие, което се фокусира върху 
стратегията на лидерство в разходите. В 
такава ситуация бизнесът е принуден  да 
прилага строг контрол върху приходите и 
разходите си и детайлно да анализира при-
чините за всяко едно отклонение от пред-
варително планираните параметри. Под-
ходящо в този случай би било прилагането 
на факторния анализ на отклоненията, 
ориентиран към вземане на решения. От 
друга страна, предприятията, фокусирани 
върху разширяване и диверсификация, на 
дейността търсят да изградят лоялни по-
требители чрез позициониране на техни-
те продукти или услуги в уникална насока 
(Славова, 2012).  В този случай по-подходя-
щият подход за контрол на изпълнението 
на бюджета е простият подход за анализ на 
отклоненията на базата на обобщени край-
ни измерители за ефективност. 

 Изводът, който се налага, е, че ефек-
тивната система за контрол върху изпъл-
нението на бюджета в предприятието 
предполага избор на най-подходящите по 
степен на трудност и времеемкост подхо-

ди и методи за контрол, в зависимост от 
спецификата на дейността и сложността 
на финансовото планиране. Необходимо 
е те да бъдат сведени до знанието на съот-
ветните мениджъри, а самите процедури 
да започват непосредствено в съответните 
центрове на финансова отговорност – там 
където се реализират приходите и разходи-
те. За успешността на бюджетния контрол 
не следва да се пренебрегва и наличието на 
адекватна счетоводна и информационна 
система, която ще позволява достъп до де-
тайлна информация и регулярно провеж-
дане на мониторинга.

Заключение

Финансовите планове и бюджети изпъл-
няват ролята на своеобразна пътна карта на 
бизнеса. Редовното им наблюдение и кон-
трол върху тяхното изпълнение позволява 
на организацията да постигне набелязаните 
цели  и да коригира начините за постига-
нето им чрез механизма на съпоставяне на 
планови и фактически стойности на ключо-
вите показатели на дейността. Поради про-
дължителния си времеви хоризонт обаче 
бюджетите често са критикувани за липсата 
на актуалност, резултираща в съществени 
бюджетни отклонения между действителни 
и планови параметри.

В контекста на направения аналити-
чен преглед сред най-честите причини за 
наличие на бюджетни отклонения в пред-
приятието можем да изведем влиянието 
на три основни фактора: промени в обема 
на производството, промени на цената на 
ресурсите и разходната норма за единица 
продукция. Освен независимото действие 
тези фактори могат да действат комбинира-
но, което задълбочава отклоненията между 
планови и фактически параметри.

Първият фактор е промяната в обема на 
дейността. Основните причини за появата 
на този фактор е лошото планиране (в това 
число влизат удължаване на срока на изпъл-
нение, анулиране или допълнителни обеми 
работа, които не са били планирани по-ра-
но), както и преднамерено завишаване на 
обема на продажбите, което поражда нега-
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тивни отклонения във финансовия резултат 
на предприятието. Този фактор изглежда 
неконтролируем, но в действителност зави-
си от поведението на мениджъра и ръково-
дителите на центровете на финансова отго-
ворност. За да се минимизира влиянието му, 
е необходимо да се предвидят различни ва-
рианти на производствена програма. Освен 
това оптимизацията на веригата от отго-
ворни лица в йерархията на съгласуване на 
бюджета също е много ефективна. Докато 
това не бъде направено, мениджърът може 
с основание да твърди, че този фактор е не-
контролируем и съответно не може да бъде 
отговорен за забавяне на изпълнението на 
производствената програма.

Вторият фактор за наличие на отклоне-
ние в бюджетните величини е промяната 
в цената на ресурсите. Доколкото в  усло-
вията на нестабилност на пазара е трудно 
да се предвидят цените на ресурсите, то 
този фактор е неконтролируем от страна на 
предприятието. 

Третият фактор, създаващ бюджетни от-
клонения, е промяна в разходната норма 
за единица продукция. Промяната може да 
бъде както в посока намаление на разходите 
като резултат от използването на завишени 
разходни норми, спуснати от мениджмън-
та, така и в посока увеличение на разходите 
за сметка на допълнителен обем дейности, 
влияещи върху преките разходи на бизнеса. 

В заключение можем да обобщим, че 
контролът върху изпълнението на бюджета, 
в частност анализът на отклоненията, дава 
представа за това колко ефективно се уп-
равлява предприятието. Посредством него, 
мениджмънтът класифицира факторите 
довели до неизпълнение на бюджета като 
контролируеми и неконтролируеми, което 
провокира необходимите промени в бизнес 
стратегията и прилагането на конкретни 
действия за редуциране на  риска от бъдещи 
бюджетни отклонения. 
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Abstract: The global economic environ-
ment is becoming increasingly turbulent 
and risky – trade wars, trade sanctions, 
military conflicts, Brexit, over-indebted-
ness, competing cheap money policies, etc. 
For an EU peripheral economy and bank-
ing sector like the Bulgarian ones, this envi-
ronment contains many risks and benefits. 
Thus, the results for the half-year for both 
economy and banking sector proved to be 
more favorable than expected before. What 
are the reasons and what should we expect 
for the entire 2019? This paper makes a 
descriptive analysis of the core macroeco-
nomic indicator: the gross domestic prod-
uct, and examines the contribution of its 
components on the supply and demand 

side to the economic growth during the 
first half of the year. Additionally the dy-
namics of further key macroeconomic in-
dicators (inflation and unemployment) are 
briefly outlined. In a parallel line the bank-
ing sector is more deeply addressed due to 
it’s the crucial role in the structure of the 
contemporary economy.  Extrapolating the 
influence of the factors revealed in the ret-
rospective analysis and taking into account 
the expectations of the managers (PMI) in 
the surveys of the National Statistical Insti-
tute the article gives outlook for the devel-
opment of the economy and the banking 
sector by the end of the year.

Keywords: macroeconomic analyses, 
banking sector  
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Perfect development of key macro 
indicators  

The downward trend in the dynamics of the 
global economy continued in the first half (H1) 
of 2019, signaling a lasting slowdown in the 
growth of global economic activity. The factors 
behind this development are mainly related to 
the persisting global uncertainty due to inter-
national trade wars, the slowdown in economic 
growth in China and Euro area (EA), and the 
process of the United Kingdom’s exit from the 
EU. The growth of the world trade has slowed, 
while the annual global inflation has been 
steadily accelerating.1 Germany already also 
displayed a slightly negative growth rate in the 
second quarter (Q2) 2019. 

Contrary to general development and sim-
ilar to the dynamics in the region (Romania, 
Hungary, etc.) during the first half of 2019 the 
gross domestic product (GDP) in Bulgaria 
boosted higher annual increment than expect-
ed by real 4.2% as not only domestic demand 
was once again a growth driver but also the 
external demand. In particular, according to 
the macro statistics of the National Statistical 
Institute (NSI)2 the domestic demand donat-
ed 1.4pp to the GDP dynamics, while external 
demand contributed much stronger by 2.8pp. 
Within the domestic demand, a positive con-
tribution registered final consumption (1.8pp) 
while gross investments made a negative con-
tribution to the economic growth (–0.4pp).3

It is obvious that the expectations for high 
and sustainable growth in consumption and 
even more in investment did not material-
ized in the first half of the year. What has hap-
pened in practice is that the growth pattern has 
changed – from based on internal demand to 
one driven by more intense external one.

On the production side, in H1 the most sol-
id contribution to the GDP growth again came 
from the services sector (2.4pp), followed by 
the industry (incl. construction) (0.6pp) and 
the agriculture (0.1pp).4 

In the services sector, the education, human 
health and social work (0.8pp), the real estate op-
erations (0.6pp), the financial and insurance ac-
tivities (0.3pp), and the trade and repair of motor 
vehicles, hotels and restaurants (0.3pp) shore up 
the growth most intensively. They were followed 
by, the creation and dissemination of informa-
tion (0.2pp), the scientific research (0.2pp), and 
the culture, sport and entertainment (0.1pp). 
These facts reflected what happened in the sec-
tor during the first half of the year: increased 
number purchases of real estate and motor vehi-
cles due to the low interest rates on deposits and 
loans against the background of increasing wag-
es and salaries. Accordingly, growth in lending 
and financial activities was observed.

Within the industrial production in the 
framework of the GDP, the manufacturing (in-
cluding production and distribution of elec-
tricity, gas and water) contributed 0.5pp, while 
construction donated 0.1pp to the GDP dy-
namics in H1 19. 

The indexes based sectorial statistics (busi-
ness statistics) of the NSI5 also give a picture of 
mediocre development in industry. Its general 
output stepped up by only 1.7% yoy. Out of its 
components, the manufacturing industry posted 
an increase of 3.1%, while the extractive indus-
try reported a surge of 3.3% yoy. Otherwise the 
segment of electricity, heat and gas decreased its 
out by 4.6% yoy during the first half of the year. 

On the other hand, construction increased 
solidly by 4.0% on an annual basis and higher 
compared to H1 2019 (3.3% yoy). Its growth 

1 Българска народна банка Икономически преглед, София: БНБ, 2/2019, с. 10–11. 
2 https://www.nsi.bg/bg/node/17481; Latest available data at the editorial end of the article.
3 Regarding the GDP components, final consumption rose by real 2.3% yoy, whereas gross investment 
stepped down by 2.0% yoy. In turn, the export of goods and services increased by 4.3% in real terms, while 
the import went up by only 0.3% yoy. 
4 Out of the dynamic of the GDP components on the production side, services soared by 4.7% yoy followed 
by industry (incl. construction) by 2.6% yoy and agriculture by 4.5% yoy.    
5 https://www.nsi.bg/node/879

https://www.nsi.bg/bg/node/17481
https://www.nsi.bg/node/879


103
BULGARIAN ECONOMY AND BANKING AS OF MID-2019: RESULTS AND OUTLOOK

was the result of a decline in the segment of 
civil and engineering construction by 1.9% on 
an annual basis, while buildings construction 
turned positive soaring by 8.5% yoy in H1 2019 
after a slight decline in H2 2018 by 0.4% yoy.   

In H1 2019, inflation developed moderately. 
Thus, the average annual consumer price rate 
reached 3.3%, while the CPI pace on Decem-
ber-December basis was 2.8%, and thus the pe-
riod January-June an inflation of 1.2% was ac-
cumulated. For this indicator the rise of prices 
of food and non-alcoholic beverages contribut-
ed the most significantly by 1.1pp, followed by 
the transportation with 0.3pp, restaurants and 
hotels with 0.3pp, and housing (rents, water, 
heat) fuel, electricity, gas with 0.1pp. Otherwise, 
prices of entertainment and culture (–0.3pp) 
and telecommunications (–0.2pp) went down. 
Against this background, alcohol and tobacco, 
clothing and footwear, healthcare, residential 
furnishings, and education kept their prices 
unchanged. In Q3 the impact of the prices of 
food and non-alcoholic beverages will be weak-
er and stronger in Q4 when also the increases 
of electricity and heat will materialize. Overall, 
the price level in Bulgaria is at 51% compared 
to the EU28 average. It should be noted that 
the food and non-alcoholic beverage prices are 
already at 76% of the EU28 average, whereas 
electricity, gas and fuel prices are as low as 57% 
of the EU28 average. The impact on the price 
growth in a situation where Bulgaria joins the 
euro area is going to be limited (up to 0.5pp) 
and temporary (2–4 months).

The employment rate rose by 2.2pp on an 
annual basis, reaching 54.7% as of H1. In turn, 
the unemployment rate decreased by 1.3pp up 
to 4.2%. Both indicators reflect the positive 
dynamics of GDP and are expected to remain 
at comparable levels. Against the backdrop of 
these developments the average wage is rose 
– by BGN 135, from BGN 1125 as of the end 
of the second quarter of 2018 to 1260 levs 
in the same period of 2019, as a result of the 
fall in the unemployment rate and the high-
er economic growth. The growth of the public 
sector wage was BGN 127 and in the private 
BGN 138. Thus, the average salary in the pub-
lic sector in the country (BGN 1282) remained 
higher than in the private one (BGN 1253) as 
of H1 2019.

Booming banking sector 

The increase of both consumption and in-
vestment in the framework of the GDP were 
boosted by the banking sector, which main-
tained record low interest rates on loans and 
deposits and achieved excellent results during 
the first half of year. Intensified credit activity 
and a decrease in the share of non-perform-
ing exposures were reported by the sector. The 
rise in deposits, mainly from domestic sourc-
es, continued and contributed to preserve the 
good level of capitalization and high liquidity 
of the industry. Banks in Bulgaria carried out 
their inherent activities striving to increase 
their effectiveness in an environment of slight-
ly increasing interest margin, volatile markets, 
and a changing external political environment. 

The assets of the sector recorded sustaina-
ble growth under the impact of the increase in 
loans as well as in the “money” position. As of 
H1 2019, the total balance sheet figure of the 
sector reached BGN 108.6 bn or by 8.4% more 
compared to H1 2018. In turn, the gross cred-
it portfolio amounted to BGN 63.1 bn, which 
was by 7.2% above its level at the end of June 
previous year. By segments, this growth was de-
composed as an increase in retail loans by 7.8% 
yoy to BGN 23.0 bn and loans to the corporate 
segment by 6.9% yoy to BGN 40.2 bn. The lend-
ing in June 2019 was based on the decreasing 
dynamics of the (weighted) average nominal 
interest rates in comparison to last year. Thus, 
the average nominal interest rate on loans to 
non-financial enterprises was 3.1% in May, 
which was 0.4pp less compared to the last year. 
On the other hand, interest rates on consumer 
loans decreased by 0.1pp to 8.1%, while mort-
gage loans declined with 0.3pp to 3.2%.

On the other hand, household savings 
were still a determining factor for the deposits’ 
growth, which went up in total by 7.1% yoy to 
BGN 86.5 bn. In particular, household deposits 
registered a surge by 8.2% yoy, while deposits of 
corporate clients stepped up by 5.2% yoy. For 
the eighteenth consecutive month companies 
registered one digit annual growth in deposits, 
which to some extend could be interpreted as 
a signal for an improved investment process in 
the real economy. This, however, did not corre-
spond directly with the decrese of investments 
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within the GDP in H1. Тhe average nominal 
interest rate of enterprise deposits decreased by 
0.2pp to 0.1% per annum. The rate on house-
holds’ deposits was 0.3% p.a. in June, which rep-
resents a 0.1pp decrease compared to May 2018.

Banks’ equity went up by 17.4% yoy to BGN 
14.1 bn as of year’s end. Furthermore, sector’s 
profit also showed a record rise to a level of 
close to BGN 918.0 mn (BGN 800.1 bn as of H1 
2019, while the return on assets (ROA) and re-
turn on equity (ROE) reached 1.7% and 13.1%, 
respectively, showing insignificant improve-
ment compared to the previous half year.6

In H1 2019, level of non-performing and 
restructured loans (excluding overdrafts) reg-
istered a decline by 2.9pp yoy to 13.2% which 
despite the decrease remained a relatively high 
level.7 

The first half of 2019 was dedicated to the 
country’s efforts to be accepted into the bank-
ing union and the so called Waiting room of the 
euro area (ERM II). Generally, this year stand 
out as a period of “close cooperation” with the 
ECB. Beside the adoption of banking legisla-
tion, an AQR of 6 Bulgarian banks has being 
carried out by the ECB, the results of which 
was announced in July. They must be decisive 
for future acceptance of the country into the 
banking union and, in turn, this is a necessary 
condition for entry into ERM II.  

What to expect? 

The global economy is facing several uncer-
tainties and risks leading to lower expectations 
regarding economic growth ahead. Germany 
already showed a slightly negative growth rate 
in Q2 2019 and may be heading to a technical 
recession, if Q3 is again negative. Worries also 
include the ongoing and escalating trade war 
between the US and China (and the potential of 

further trade conflicts), the uncertainty regard-
ing a looming (hard) Brexit and the fragility of 
Italy (political, fiscal and economic). The global 
economic expansion has been intact for quite 
a long period and is seen to be in its late stage. 
Moreover, we have seen weakness in industrial 
activity in many developed and emerging mar-
kets for quite some time, with the potential to 
impact on the broader economies. That said, 
while industrial sentiment has suffered in parts 
of Central and Eastern Europe (CEE) as well, 
economic growth rates in many CEE countries 
have still been robust as of recently and large-
ly unaffected from the turmoil.8 The constant 
threat of burdens has already left clear traces of 
a slowdown in export-oriented economic sec-
tors. If several smaller negative shocks add up, 
there is a danger of a self-sustaining downward 
economic spiral. The decisive question for the 
coming quarters is whether the robust devel-
opment in the services sector and the domestic 
economy will continue and whether the indus-
trial sector will overcome its weakness. Alter-
natively, in the medium term the momentum in 
the service and construction sectors could also 
weaken and these sectors may follow industry 
into recession. Hence, a noticeable acceleration 
of economic momentum is unlikely due to the 
ongoing uncertainties. Most likely, in a global 
end European (EA) scale GDP growth will be 
below average this year.9 

Unlike the Euro area, Germany, Italy, etc., 
the performance of the Bulgarian economy, 
supported by the booming banking sector, is 
excellent, as is the case also with other CEE 
countries such as Hungary, Romania and oth-
ers. However, the June economic conjunction 
index of the NSI shows clear pessimism among 
the Bulgarian managers. So they point out de-
creasing dynamics of the general business cli-
mate indicator.10 Concerning the industry, the 

6 Accortding to the supervisory stsistics of the Bulgarian National Bank (BNB).
7 According to the monetary ststistics of the BNB. For the crucial general problems related to the manage-
ment of the NPLs in the Bulgarian banking sector see Димитрова (2009, 2013).   
8 Schwabe, A. CEE Economic outlook, Special edition, RBI, September 2019, p. 1.
9 Steindl, G. Euro area economic update, RBI, July 2019, p. 1. 
10 https://www.nsi.bg/node/2002 

https://www.nsi.bg/node/2002
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forecasts over the next three months are also 
moderate pessimistic due to uncertain econom-
ic environment and the shortage of labor. Sim-
ilarly, assessments of the entrepreneurs in the 
construction sector over the next three months 
remained more reserved than before. Obstacles 
for the sector’s development, beside the uncer-
tain economic environment, are the hard com-
petition in the branch and labor shortage. In 
turn, retailers remain flat in their expectations. 
However, their views on the sales development 
over the next three months are optimistic. As 
main factors limiting the activity in the branch 
retailers point out the competition, the uncer-
tain economic environment, and the insufficient 
demand. The indicator for the business climate 
in service sector also declined. The expectations 
over the next three months remain favorable, 
however, worsen compared to the previous 
month. The competition in the branch remains 
the most serious obstacle for the business, fol-
lowed by the uncertain economic environment. 
The last available results of the business surveys 
of the National Statistical Institute from August 
asses the business environment in the country 
as “unfavorable”, which is also individually valid 
for all four sectors, studied: industry, construc-
tion, retail and services. In terms of expectations 
over the next three months, only managers in 
industry asses the business environment as fa-
vorable. Managers in services sector are moder-
ate in their assessments while retails and build-
ers became more reserved. 

The anticipated slowdown in the world 
trade driven by global factors, slower growth in 
the euro area and major trading partners will 
hold back the contribution of exports to GDP 
rise from the beginning of 2020 onwards. De-
spite the weaker growth compared  to the most 
of the countries in the region, the stable fiscal 
position and the low level of public debt have 
been recognized by the rating agency Moody’s 
which newly changed the outlook on Bulgaria’s 
sovereign rating to positive from stable.11 The 
agency has affirmed Bulgaria’s long-term issu-

er rating in foreign and local currency at Baa2 
pointing out also growth prospects to benefit 
from ongoing EU integration12 and country’s 
increased competitiveness. Currently, all three 
agencies Moody’s, S&P, and Fitch have positive 
outlooks on Bulgaria, although S&P still main-
tains the Bulgarian rating with a notch lower, 
compared to the other two. S&P are due to an-
nounce their regular review in the last days of 
November 2019. 

The international environment is expected 
to continue to deteriorate in the second half of 
2019 as global trade and industrial production 
will slow down. In the EU, the UK will take 
practical steps to leave the Union, materializing 
all the risks involved for both parties. Turkey’s 
economic situation will remain unpredictable. 
Resource prices will stronger fluctuate under 
the turbulent of political factors that are be-
coming increasingly unpredictable. The ECB’s 
latest move to take down interest rates and an-
ticipate another takeover in the US will help 
the real economy somewhat, but it has already 
largely exhausted its monetary policy response 
potential. It is clear that the global and Euro-
pean economies have crossed the cycle and are 
heading for a recession amid heightened polit-
ical risks. 

Against this background, some economies 
(Romania, Hungary, Bulgaria, etc.) are grow-
ing above expectations, delayed by the gener-
al trend and compensating economic straits in 
the Euro area. Despite the pessimistic expec-
tations of managers in key sectors of the Bul-
garian economy, GDP will continue to grow in 
the H2 2019, albeit at a slower pace compared 
to the first half of the year. For the entire year, 
growth is expected to be around 3.5%, which 
is more than in 2018, when it 3.1%. Consump-
tion will continue to be the main growth pil-
lar, despite growing moderately,13 fueled by the 
ongoing low interest rates on consumer loans 
and interest rates on deposits, which against the 
backdrop of the weak investment opportuni-
ties in the country largely make savings point-

11 Moody’s  Moody’s changes Bulgaria’s outlook to positive from stable;affirms Baa2 rating, Moody’s, 30 August 
2019.
12 FitchRaitings Euro Adoption in CEE Countries: The Next Wave, FitchRaitings, August 2019. 
13 Павлов, К. CEE Macro & Strategy Research, CEE Quarterly БЪЛГАРИЯ, България, юни 2019, c. 2.
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less. Against the background of labor shortage 
growth in wages will continue further stimu-
lating consumption spending. Investments will 
grow as well, albeit moderately, because of the 
pessimistic expectations, but backed by lucra-
tive corporate loans. The key to growth during 
the second half of the year are exports, which 
are expected to continue their modest growth 
based on the country’s price competitiveness 
and the investments made in the recently. How-
ever, it will remain a risk factor being highly 
dependent on the global macro-economic de-
velopments. Of course, imports are also a key 
factor here, which depends on commodity 
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Резюме: В следствие на отминалата 
финансова криза се открои огромното 
значение на ефективното регулиране на 
банковата дейност и необходимостта от 
адекватен банков надзор, както и пър-
востепенната важност на качеството на 
контрол върху спазването на правилата и 
възприетите норми за целите на осигуря-
ване на финансова стабилност в глобален 
мащаб. Предприети са мерки за подобря-
ване качеството на банковия надзор чрез 
промени в международните регулации и 

тяхната промяна намира отражение в но-
вите документи на Базелския комитет по 
банков надзор (Базел III и IV). В доклада 
е направен критичен анализ на съществу-
ващите практики за провеждане на  бан-
ков надзор, като в частност са разгледани 
промените настъпили в изискванията за 
поддържане на капиталова адекватност  от 
кредитните институции.

Ключови думи: банков контрол, банков 
надзор, кредитни институции

NEW REGULATORY FRAMEWORKS IN 
BANKING SUPERVISION

Assist. Prof. Nadya Nenkova, Ph.D
New Bulgarian University
nenkova.nadya@gmail.com 

 

Abstract: As a consequence of the past 
financial crisis, the tremendous importance 
of effective banking regulation and the need 
for adequate banking oversight as well as the 
paramount importance of quality control over 
compliance with rules and norms in order 
to ensure financial stability on a global scale 
were highlighted. Measures have been taken 
to improve the quality of banking supervision 
through changes in international regulations 

and their change is reflected in the new Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III 
end IV) documents. The paper provides crit-
ical analysis of the existing practice for carry-
ing out of banking supervision, and in par-
ticular addressing changes in capital adequacy 
requirements by credit institutions.

Keywords: banking control, bank supervi-
sion, credit institutions
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Увод

Банковият надзор е част от банковия 
контрол, осъществяван от държавата по-
средством централната банки (Италия, 
Русия, Австралия, България) или от спе-
циален независим държавен орган (Кана-
да, Норвегия, Дания). Банковият контрол 
като понятие включва вътрешния контрол 
на банката от една страна, и банковия над-
зор от друга. Освен тях в понятието „бан-
ков контрол“ се включва и контролът, кой-
то банките осъществяват над останалите 
сектори на националната икономика. Неза-
висимо от това,  че банковият надзор като 
цяло е фокусиран върху финансовото със-
тояние и осъществяваните дейности на ин-
дивидуалните банки, неговата основна цел 
е поддържане на „здравето“ и стабилността 
на банковата система. За да постигне тази 
си цел банковият надзор трябва да предпри-
еме набор от мерки и действия, свързани с:

• Ограничаване риска от загуба за вло-
жителя, като по този начин да съ-
действа за поддържане на обществе-
ното доверие в банките и банковата 
система;

• Запазване стабилността на цялата 
банкова система, тъй като системните 
затруднения или фалитът на една бан-
ка могат да имат значителен отзвук в 
цялата банкова система и да доведат 
до появата на банкови бягства.

Макар да се грижи за стабилността на 
банковата система, банковият надзор не 
може, а и не трябва да предоставя гаранции, 
че банките няма да фалират, тъй като въз-
можността за фалит е част от поемането на 
риска в пазарната икономика.

Основната задача на банковия надзор е 
да следи и съдейства за ранното разкрива-
не на проблеми в банковите институции, 
както и да предприема необходимите мер-
ки, включително и ликвидация, за преодо-
ляването им и ограничаване на неблагопри-
ятните ефекти единствено до засегнатата 
банка.

***

Глобалната финансова криза от 2008 го-
дина  разкри необходимостта от ревизия на 
провежданата до сега предимно регулатор-
на политика. Кризата се обостря най-силно 
в страните, където централната банка има 
най-малко надзорни функции. Това на-
лага международните регулации да бъдат 
преразгледани и тяхната промяна намира 
отражение в новите документи на Базел-
ския комитет по банков надзор (Базел III) 
и последващите изменения и допълнения 
известни като „Базел IV“.   Тук трябва да 
отбележим, че има дискусия относно „Ба-
зел IV“ –  оспорван термин  за промените, 
договорени през периода – 2016 и 2017 г. 
на международните банкови стандарти, из-
вестни като Базелските споразумения. Регу-
латорите твърдят, че тези промени просто 
завършват  реформите  на Базел III, приети 
през периода 2010–2011 г., въпреки че по-го-
лямата част от реформите на Базел III бяха 
подробно съгласувани по това време.  Са-
мият Базелски комитет (BCBS) ги нарича 
просто „финализирани реформи“. Крити-
ците на реформата, по-специално тези от 
банковата индустрия, твърдят, че Базел IV 
изисква значително увеличение на капитала 
и трябва да се разглежда като отделен кръг 
от реформи.

***

От началото на 2013 г. започва да се при-
лагат регулации  известни като Базел III. 
Взема се решение те да не се внедряват на-
веднъж, а поетапно (на банките е необхо-
димо време за адаптиране към тях), като е 
заложено в програмата на Комитета този 
процес да приключи до 2019 г. За първи път 
решенията на Базелския комитет стават за-
дължителни, а не препоръчителни, каквито 
са били досега.

Направените промените и нововъве-
денията в рамката Базел III са отзвук от 
проявилите се недостатъци в дейността на 
финансовите институции на фона на гло-
балната финансова криза. Най-съществени-
те изменения и нововъведения в тази насока 
се отнасят до: повишаване на изискванията 
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към качеството и количеството на капи-
таловата база.

Един от основните проблеми, който из-
пъква в резултат на финансовата криза е, че 
собственият капитал на кредитните инсти-
туции е незадоволителен както в количест-
вено, така и в качествено отношение. Затова 
Базел III дава нова дефиниция за структура-
та на капиталовата база. Последната се фор-
мира от две основни части: Капитал от пър-
ви ред или първичен капитал, включващ: 

 –  основен първичен капитал – обикно-
вени акции и неразпределена печалба;

 – допълнителен първичен капитал – 
привилегировани акции; 

1. Капитал от втори ред или вторичен ка-
питал – резерви от преоценка на активи, 
хибридни капиталови инструменти и су-
бординирани дългови инструменти 

Базел III  като регулаторна рамка акцен-
тира върху оптимизиране структурата на 
капитала, като фокусът се поставя върху 
капитала от първи ред, т.е. върху високока-
чествените елементи на капиталовата база, 
които най-добре изпълняват защитна функ-
ция. Кризата показа, че дългово-хибридните 
инструменти, поради специфичния си пра-
вен характер, не могат да се използват за 
покриване на загуби. Именно адекватност-
та на първичния капитал, а не общата 
капиталова адекватност, както е досега, 
се приема за основен измерител на финан-
совата устойчивост на банките. Базел III 
изисква от тях да поддържат следните капи-
талови показатели (Вътев, 2015): 

 – адекватност на основния първичен 
капитал – акционерния капитал и 
неразпределената печалба спрямо ри-
сковопретеглените активи – минимум 
4,5% (при сегашни минимум 2%);

 – адекватност на целия първичен капи-
тал спрямо рисковопретеглените акти-
ви – минимум 6% (при сегашни 4%);

 – обща капиталова адекватност (пър-
вичен плюс вторичен капитал спрямо 
рисковопретеглените активи), както 
досега – минимум 8%. 

Въвеждането на глобалната регулаторна 
рамка Базел III в европейското законодател-
ство чрез Директива 2013/36/ЕС (CRD IV) 
създава 5 нови капиталови буфера (http://
www.bnb.bg/BankSupervision/BSCapital-
Buffers/BSCBActualLevel/index.htm):

• Предпазен капиталов буфер (Capital 
conservation buffer);

• Специфичен за всяка банка анти-
цикличен капиталов буфер (Bank-
specific countercyclical capital buffer);

• Буфер за системен риск (Systemic risk 
buffer);

• Буфер за глобална системно значима 
институция – ГСЗИ (Buffer for global 
systemically important institutions – 
G-SII buffer);

• Буфер за друга системно значима 
институция – ДСЗИ (Buffer for other 
systemically important institutions – 
O-SII buffer).

Предназначението на всеки отделен бу-
фер е както следва (http://www.bnb.bg/Bank-
Supervision/BSCapitalBuffers/BSCBActual-
Level/index.htm):

 ◆ Предпазен капиталов буфер 

Изискването за предпазен капиталов 
буфер допълва в количествено и качестве-
но отношение минималното регулаторно 
изискване към всяка банка да поддържа 
базов собствен капитал от първи ред (CET 
1) в размер на 4.5% от общата си рискова 
експозиция. Целта на предпазния буфер е 
банката да формира собствен резерв, който 
увеличава способността й да понесе загуби, 
без да наруши минималното регулаторно 
изискване.

Всички банки в България, които са обект 
на капиталови изисквания, следва да под-
държат предпазен капиталов буфер от ба-
зов собствен капитал от първи ред, рав-
няващ се на 2.5% от тяхната обща рискова 
експозиция.

Предпазният буфер е въведен в Европей-
ския съюз с Директива 2013/36 по силата 
на чл. 129 с преходен период на въвеждане 

http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCapitalBuffers/BSCBActualLevel/index.htm
http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCapitalBuffers/BSCBActualLevel/index.htm
http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCapitalBuffers/BSCBActualLevel/index.htm
http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCapitalBuffers/BSCBActualLevel/index.htm
http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCapitalBuffers/BSCBActualLevel/index.htm
http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCapitalBuffers/BSCBActualLevel/index.htm
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1 януари 2016 г. – 31 декември 2018 г. Въ-
веждането на този инструмент в България е 
предсрочно и без преходен период. Буферът 
е приложим от влизането в сила на Наредба 
№ 8 от 24 април 2014 г. на БНБ за капита-
ловите буфери на банките, обнародвана в 
Държавен вестник на 13 май 2014 г.

 ◆ Капиталов буфер за системен риск 
http://www.bnb.bg/BankSupervision/
BSCapitalBuffers/index.htm 

Целта на буфера е да съхрани натрупа-
ните капиталови резерви в българската 
банкова система и с оглед на предотвратя-
ване на негативните ефекти от системни 
рискове с дългосрочен нецикличен харак-
тер, които биха могли да нарушат нормал-
ното функциониране на финансовата сис-
тема в България.

Буферът е задължителен за всички банки 
в България, които подлежат на капиталови 
изисквания. Състои се от базов собствен 
капитал от първи ред (CET 1), равняващ се 
на 3% от сумата на рисково претеглените 
експозиции в Република България. Той се 
прилага на индивидуална, консолидирана и 
подконсолидирана основа.

Буферът за системен риск е в сила от 31 
декември 2014 г. Българска народна банка 
е уведомила Европейският съвет за систе-
мен риск (ЕССР) на 11 ноември 2014 г. за 
въвеждането на капиталовия буфер за сис-
темен риск (http://www.bnb.bg/BankSuper-
vision/BSCapitalBuffers/index.htm)

 ◆ Антицикличен капиталов буфер 
http://www.bnb.bg/BankSupervision/
BSCapitalBuffers/BSCBActualLevel/in-
dex.htm 

  Основното предназначение на буфе-
ра е да послужи като защита на банковата 
система срещу потенциални загуби, произ-
тичащи от натрупване на цикличен систе-
мен риск в периоди на прекомерен кредитен 
растеж.

Съгласно Наредба № 8 от 1 януари 2016 г. 
БНБ извършва оценка и определя на три-
месечна основа ниво на антицикличния бу-
фер за банките в страната. В съответствие 
с чл. 5, ал. 7 от наредбата БНБ оповестява 

на своята уеб-страница информация за оп-
ределеното ниво на антицикличния буфер; 
приложимото съотношение кредити към 
БВП, неговото отклонение от дългосрочния 
тренд; референтния индикатор, подпома-
гащ преценката при определяне на антици-
кличния буфер и обосновката за нивото на 
антицикличния буфер. Предвид изисква-
нията на чл. 5, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 8, 
оповестената информация се актуализира 
на всяко тримесечие.

 ◆ Буфер за друга системно значима ин-
ституция ( ДСЗИ)

Целта на буфера е да укрепи капаците-
та на ДСЗИ за поемане на загуби, като по 
този начин се ограничи прехвърлянето на 
рискове от потенциална стресова ситуация 
в системно значима банка към други кре-
дитни институции или банковата система 
като цяло. Чрез по-високите капиталови 
изисквания се засилва устойчивостта на 
системните институции към неблагопри-
ятни шокове и се подсигурява нормалното 
функциониране на банковата система дори 
във време на значителни неочаквани бъде-
щи загуби.

Актуалното ниво на приложимите капи-
талови буфери, определени от УС на БНБ, е 
както следва: 

 
Източник: БНБ

 ◆ Въвеждане на коефициент на финан-
сов ливъридж 

http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCapitalBuffers/index.htm
http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCapitalBuffers/index.htm
http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCapitalBuffers/BSCBActualLevel/index.htm
http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCapitalBuffers/BSCBActualLevel/index.htm
http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCapitalBuffers/BSCBActualLevel/index.htm
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Става дума за съотношението на капита-
ла от първи порядък  към общата сума на 
активите. Анализите показват, че по време 
на кризата ливъриджът на много банки на-
малява значително. Затова като допълни-
телна предпазна мярка за ограничаване на 
риска и предотвратяване на прекомерната 
задлъжнялост се въведе задължително из-
искване за финансов ливъридж от мини-
мум 3%, т.е. общата сума на активите да не 
надхвърля 33 пъти първичния капитал на 
банката (2018 г.). 

В следствие на гореизложеното може 
да направим следното заключение: регу-
латорната рамка на Базел III е разработена 
с цел постигане на по-голяма стабилност 
на финансовата система чрез повишаване 
на изискванията за регулаторен капитал и 
ликвидност.  Базел III увеличава праговете 
за качество и количество на капитала, по-
вишава капиталовите изисквания от първи 
ред, въвежда буфери и изисквания за съот-
ношение на ливъридж и добавя изискване-
то за общ капитал от първи ред (CET1).

След като Базел III влиза в сила, Базел-
ският комитет иска да преразгледа про-
зрачността и последователност в измерва-
нията на риска в подходите, юрисдикциите 
и банките. През 2014 г. Базелският комитет 
започна да издава предложения за пре-
разглеждане на стандартизирания подход 
за кредитния риск и по-прости подходи за 
измерване на операционен риск, водещи до 
предложението от нов стандартизиран под-
ход за измерване на операционен риск през 
2016 г. Комитетът започна дискусия по об-
общените етажи на модела с вътрешен рей-
тинг, загрижен за широката променливост в 
рисково претеглените активи (risk-weighted 
assets – RWA), произтичаща от вътрешните 
модели на банките. През декември 2017 г. Ба-
зелският комитет за банков надзор (BCBS) 
публикува реформи, които имат за цел да 
направят банките по-устойчиви и да увели-
чат доверието в банковата система. Предло-
женията, известни като„Базел IV“, включват 
актуализации за начините, по които банки-
те изчисляват капиталовите си изисквания, 
с цел да направят резултатите по-сравними 
между банките в световен мащаб.

Новата програма за реформи Базел IV 
включва следните елементи (Миланова, 
2019 г.):

 – преработен стандартизиран подход 
за кредитен риск, който ще подобри 
устойчивостта и рисковата чувстви-
телност на съществуващия подход;

 – преразглеждане на подхода, базиран 
на вътрешните рейтинги за креди-
тен риск, при който използването на 
подходите за вътрешни модели (IRB) 
за портфейли с ниска степен на неиз-
пълнение ще бъде ограничено; 

 – промяна в рамката на риска от ко-
рекции на кредитната оценка (CVA), 
включително премахването на под-
хода на вътрешните модели и въвеж-
дането на преработен стандартизи-
ран подход;

 – преработен стандартизиран подход 
за операционен риск, който ще за-
мести съществуващите стандартизи-
рани подходи и напреднали подходи 
за измервания (АМА); 

 – промяна в измерването на съотноше-
нието на ливъридж и в коефициента 
на ливъридж за глобално системно 
важни банки (G-SIBs); 

 – ревизиран капитал от първи стълб, 
който ще гарантира, че рисковите 
активи на банките, генерирани от 
вътрешни модели, не са по-ниски от 
72,5% от рисково-претеглените акти-
ви (RWA), изчислени съгласно стан-
дартизираните подходи на рамката 
на Базел III. 

Реформите за 2017 г. (Базел IV) допълват 
първоначалния Базел III. Този набор от пра-
вила е приет на 7 декември 2017 г. (14 яну-
ари 2019 г. е датата за приспособяване към 
рамката на пазарния риск) и трябва да влезе 
в сила от 1.01.2022 г., като периодът за който 
следва да се въведат окончателно е до 2027 г. 
Тъй като Базелският комитет за банков над-
зор (BCBS) няма правомощието да издава 
правно обвързващ регламент, стандартите 
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Базел IV трябва да се прилагат от национал-
ните органи.

***

Според McKinsey (2017 г.) цялостността
на корекциите на Базел IV все още не е 
очертана и следователно очакваното въз-
действие на новите регламенти все още не 
може да се изрази изцяло.  Могат да бъдат 
отчетени някои скорошни развития.  BCBS 
сега изглежда близо до уреждането на някои 
детайли на Базел IV, включително агрегиран 
IRB етаж от общо рисково претеглените ак-
тиви (RWA). Въз основа на стандартизира-
ните подходи долната граница е от 70 до 75 
процента, ниво, което се поддържа от пове-
чето страни от ЕС, включително Германия 
(Франция и Холандия са изключения).  По 
същия начин Федералният резерв на САЩ 
напоследък изрази готовност да приеме ни-
вата на пода под 80 процента от RWA.

Според Стефан Кох, Роланд Шнайдер, 
Себастиан Шнайдер и Герхард Шрьо (2017 г.)
въздействието на Базел IV ще варира в за-
висимост от местоположението, типа на 
банката и бизнес модела и нито един набор 
от смекчаващи действия не би могъл едноз-
начно да реши всяка ситуация. Всяка банка 
ще трябва да разработи подходяща страте-
гия за управление на капитала, за да смек-
чи въздействието на Базел IV въз основа на 
собствената си позиция.  Оптималните от-
говори ще варират в зависимост от банка-
та: например банките с фокусирани бизнес 
модели могат да се сблъскат със значително 
изискване на IRB за изходно ниво. В отго-
вор тези банки ще трябва или да коригират 
състава на своята дейност или да преместят 
активите си от баланса. Банките с по-дивер-

сифициран портфейл вероятно ще могат да 
отговорят с много по-малки действия.

На банките ще се наложи да приеме пакет 
от големи и малки промени, за да подобри 
управлението на капитала.  Предложени-
те стратегически промени в бизнес моделите 
ще трябва да бъдат тествани за устойчивост 
в новата регулаторна среда. Повечето банки 
могат да направят полезни бизнес промени, 
които не изискват нов стратегически фокус, 
включително прилагането на методи за по-
вишаване на капиталовата ефективност и 
рентабилност.  От първостепенно значение 
ще бъдат по-строги  технически мерки  за 
по-точно измерване на рисково претеглени 
активи и подобряване на регулаторния ка-
питал – например чрез намаляване на прис-
падането на капитали (представяне).

Заключение

В следствие на отминалата финансо-
ва криза се открои огромното значение на 
ефективното регулиране на банковата дей-
ност и необходимостта от адекватен банков 
надзор, както и първостепенната важност 
на качеството на контрол върху спазването 
на правилата и възприетите норми за цели-
те на осигуряване на финансова стабилност 
в глобален мащаб. Предприети са мерки за 
подобряване качеството на банковия над-
зор чрез промени в международните регу-
лации и тяхната промяна намира отражение 
в новите документи на Базелския комитет 
по банков надзор (Базел IV, продължение 
на Базел III). Както споменахме новите ре-
гулации ще се прилагат от 2022 г.  и тяхно-
то въвеждане ще става поетапно, като този 
процес трябва да завърши до 2027 г.
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Резюме: Настоящата статия е посветена 
на връзката между холистичната концеп-
ция в маркетинга и успешното пазарното 
представяне. Първо е разгледано самото 
понятие за „холистичен маркетинг“, след 
това е добавено широко описание на същ-
ността и характеристиките на т.нар. „гъв-
кава“ организация („agile“), за да се обясни 
защо маркетингът през XXI век не е „рабо-
та“ само на един отдел, а на всички звена, 
и какви отношения се постигат чрез нея 

между вътрешната и външната среда. За 
илюстрации на теоретичните постанов-
ки са изведени резултатите от допитва-
ния сред специалисти от цял свят, както и 
конкретен пример за принципите, върху 
които се гради иновационната култура на 
Google.
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novation of Google, theoretical formulations 
receive practical illustrations.

Keywords: holistic marketing, marketing 
management, agile organization, corporate 
culture, innovation.

https://doi.org/10.33919/eby.19.4.12

mailto:dtrendafilov@nbu.bg
mailto:dtrendafilov@nbu.bg


115
ХОЛИСТИЧНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА МАРКЕТИНГ БАЗИРАНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Въведение

В свое интервю за специализираното 
издание Marketing Week, предприемачът 
и автор на няколко значими монографии 
върху маркетинга и продажбите Сет Го-
дин (2018) подчертава, че маркетингът 
всъщност не е позиция или професия, а 
конкретна дейност – нещо което се прави, 
без значение от формалности като наиме-
нования, длъжностна характеристика или 
специфициран лист със задачи, пришити 
към конкретна работна позиция или от-
дел в дадена компания. Забележката му 
има отношение не само към качествата и 
усилията на индивидуален специалист, но 
и към концепцията за „холистичен“ мар-
кетинг на една цяла организация, тъй като 
ролята на всички звена в нея в „правене-
то“ на маркетинг е нещо повече от инте-
ресна идея, нахвърляна на хартия – тя е 
реалност, която ясно отделя посредстве-
ните от отлично представящите се на па-
зарната сцена бизнеси. Накратко казано, 
може би не всеки служител би се нарекъл 
маркетинг експерт, нито веднага би видял 
връзката си с общата маркетингова кон-
цепция, но на практика е с някакво ниво 
на принос за пазарното представяне на 
компанията си (особено що се отнася до 
системата за вземане на решения, както 
уточняват Joshi and Giménez, 2014, p. 68 ff.) 
и това следва да се толерира и управлява в 
хода на изпълнение на общата маркетин-
гова визия. 

Сама по себе си холистичната фило-
софия за маркетинга вече не е новост, 
въпреки че със сигурност множество 
организации се затрудняват първо да я 
разберат и на следващо място да я прила-
гат. Нека първо дадем едно определение, 
за да имаме по-стабилна основа. Kоtler 
& Keller (2016, p. 18) посочват, че това е 
„разработване, дизайн и осъществяване 
на маркетингови програми, процеси и 
активности, които разпознават широкия 
обхват и взаимозависимостите в съвре-
менната маркетингова среда“. Въпреки 
че и това е по-абстрактно на пръв поглед 

описание, дефиницията констатира един 
важен факт – маркетингът е излязъл от 
онази изолация, в която дълго време е 
бил поставен. Според някои компании 
той е „бекофис“ дейност и/или звено, пос-
ветено единствено на рекламата, докато 
производството и търговците вършат 
истинската работа (Joshi and Giménez, 
2014). Променящите се условия на среда-
та обаче показаха погрешността на тази 
теза. В този ред на мисли Kotler & Keller 
(2016) посочват четирите измерения на 
холистичната маркетингова организация 
(фиг.1, вдясно): 

 � вътрешен маркетинг – вътреш-
ната комуникационна система 
да гарантира, че всеки в орга-
низацията е наясно и прилага в 
работата си подходящите мар-
кетингови принципи;

 � интегриран маркетинг – гаран- 
тиране, че многобройните сред-
ства, чрез които се създава, дос-
тавя и комуникира стойност 
за потребителя, се използват и 
комбинират по най-добрия въз-
можен начин;

 � маркетинг на взаимоотношени-
ята – изграждане и поддържане 
на богати и многостранни отно-
шения с потребители, търговци 
и други партньори в маркетин-
говия процес; 

 � маркетинг базиран на пред-
ставянето – проследяване и 
контрол на постъпленията за 
бизнеса, генерирани от марке-
тинговите програми (възвръ-
щаемостта на инвестициите, 
ефекти от управлението на 
портфолиото и търговските ка-
нали, ефективност от работата 
с партньорите и т.н.), както и 
отчитане на ефектите от тях по 
отношение на екологията, обще-
ството, етиката и правния мир. 
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Фиг. 1. Схематично излагане на новите реал-
ности в маркетинга, съдържащо (от ляво на 

дясно) трите основни сили на промяната към 
холистичен маркетинг (технологии, глобали-
зация, социална отговорност), практическия 
израз на промяната (нови качества и способ-

ности и на потребителите, и на компаниите) и 
четирите фундаментални стълба/измерения на 

холистичния маркетинг 

Източник: Kotler & Keller, 2016, p. 49

В подкрепа на казаното, когато комен-
тира целта на създаването и развиването 
на успешен бранд, главният анализатор на 
изследователската агенция Millward Brown 
Найджъл Холис (2017) изрично подчертава, 
че тази цел не се задава сама по себе си и 
първите, които трябва да са наясно с нея, са 
служителите на компанията, без изключе-
ния. Това напомня и съществената забележ-
ка на Чан Ким и Моборньо (2006), че всяка 
стратегическа промяна, особено ако е свър-
зана със съществена стойностна иновация 
(отваряне на „син океан“), е загубена, ако не 
срещне подкрепата на служителите и не се 
преодолее първоначалната съпротива и не-
доверие. Така Холис формулира гледната си 
точка по следния начин (2017, с.123):

„За една организация е много по-веро-
ятно да функционира целенасочено и 
да е убедителна в посланията си, когато 
всички нейни дейности са свързани с 
целта на бранда (…) За да бъде възпри-
еман като смислено различен, брандът 
трябва да предлага нещо, което него-
вите конкуренти не предлагат, а това 
предложение трябва да намери отклик 

 

сред потребителите. Това е най-веро-
ятно да се случи, ако бизнесът е наяс-
но относно целта на своя бранд и ако 
брандът предоставя различно изживя-
ване, което обещава“.

Изследванията показват още, че в мар-
кетинга битува един парадокс (Холис, 2017, 
с. 277). Докато литературата и действащите 
маркетинг специалисти са фокусирани вър-
ху това да разберат каква част от съзнание-
то на потребителите владеят и колко силна 
връзка трябва да се изгради с тях посред-
ством различни канали и форми на кому-
никация, то истинските носители на даден 
бранд всъщност са служителите в компа-
нията-собственик. Причината и за двете 
обстоятелства е на практика една и съща и 
много проста за обяснение – заетите в мар-
кетинга „живеят“ с брандовете, върху които 
работят, познават ги добре, ангажирани са и 
емоционално с тях, поради което смятат, че 
и потребителите имат същите знания, чув-
ства и отклик на марките като тях. Но обик-
новените хора нямат нито толкова много 
време, нито разполагат с толкова много 
информация, за да дадат същите резултати 
откъм разпознаваемости и възприемане на 
марката, както го правят специалистите.

Корпоративната култура и маркетинга

Корпоративната култура е обект на 
изследвания и оживена дискусия още от 
70-те години на XX век насам, но проме-
ните в бизнес климата в новия век утвър-
диха необходимостта от познаването на 
нейната структура, динамика и резултати 
(McCracken, 2011). Писмените материали 
по темата обаче едва отскоро започнаха да 
се явяват по-често онлайн и което е по-ва-
жно, на достъпен език. Досега оставаше 
впечатлението, че това е някаква материя, 
която е разбираема и монополизирана само 
от затворен кръг академични лица, които 
само от време на време работят за бизне-
сите, прилагайки теоретичните си модели 
с променлив успех (Hofstede, 2001; Тром-
пенаарс и Хампдън-Търнър, 2004; Schein, 
2010). Положителен пример за функциите и 
ефектите на културата в полза на пазарните 
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резултати обаче имаме с Toyota, която дъл-
го време е високо ефективен производител, 
разчитащ на просветено и компетентно ли-
дерство, управление на таланти, бавно, но 
постоянно самообучение и стремеж към ви-
соко качество, детайлно описани от Лейкър 
(2005; Лейкър и Майер, 2010). Говорейки за 
конкретни продукти, продуцирани от съз-
нателно регулираната корпоративна култу-
ра, то натискът отвън и прегрупирането от-
вътре са довели до успешни продукти като 
Corolla, Prius и луксозния бранд Lexus.

От гледна точка на маркетинга има един 
много важен фактор, който може да осветли 
в голяма степен важността и дори задължи-
телността на постоянния фокус върху подо-
бряването на организациите. Още от края 
на миналото столетие бавно, но със сигурен 
ход икономиката се завръща към хората. 
Докато по-рано броят и качеството на про-
изведените блага оформяха мисленето на 
мениджмънта, то сега е важно какво мислят 
хората. Тяхното одобрение носи добавената 
стойност, а никога преди тяхното внимание, 
обратна връзка, споделено мнение и пр. не 
са били толкова ключови за успеха на про-
дукти, марки и компании (Зийман, 2005; 
Piercy, 2009; Котлър и кол., 2010; Русев, 2011; 
Joshi and Giménez, 2014). 

Но да се върнем на това, че „хората“ 
не са само потребители, но и служители 
(Alvesson, 2002; Котлър и Каслионе, 2009). 
Затова двата процеса на „очовечаване“ на 
икономическите процеси – веднъж, към 
крайния консуматор и втори път, към стой-
ностните служители, всъщност са във вза-
имна зависимост. Нещо повече: корпора-
тивната култура се оказва „продуктът“ на 
дадена бизнес организация. Това няма да 
изглежда прекалено провокативно твърде-
ние, ако вземем предвид простото обръща-
не на перспективата на 180 градуса – никоя 
компания не може да произведе каквото и 
да било без да е изградила собствена кул-
турно-организационна база за това (Sinek, 
2009). Не стоките или услугите са водещи в 
създаването на културата, а хората, които 
са основали и развили инфраструктурата 
те изобщо да се случат. Тук следва да уточ-
ним, че културата не зависи от броя хора 

в нея. Щом има двама души, събрали се с 
обща цел и план как да я постигнат, има и 
култура, макар и на някакво базово ниво. 
Казано с други думи, пазарната реализация 
на продуктите е краен и видим за купува-
чите резултат на поредица процеси, които 
се простират далеч отвъд производството 
и зависят от формалните и неформалните 
връзки в организацията.

Корпоративната култура се основава 
на приети за даденост допускания (Schein, 
2007) или ценности (Хофстеде, 2001), те 
биват ритуализирани и в края на краища-
та изкристализират в символи (фиг. 2). Тук 
под „символи“, освен облеклото, отличител-
ни офиси и пр., може да се разбират и про-
дуктите на дадена компания (както е при 
Apple, Google, IBM, Nike), тъй като поради 
по-голямата си информираност потребите-
лите ги свързват със случващото се в ком-
паниите, а служителите се чувстват част от 
създателите на тези крайни продукти.

 

Фиг. 2. Механизъм на културата в 
организациите

Източник: по Schein, 2010.

Мащабно световно изследване от 2014 г.,
посветено на промените в маркетинга и 
посоката на неговото развитие, провоки-
рани от глобализацията и дигитализация 
(de Swaan Arons et al., 2014: 62) показва, че 



ГОДИШНИК „ИКОНОМИКА И БИЗНЕС“ НА ДЕП. „ИКОНОМИКА“, 2019
118

няма нужда да се разсъждава много мно-
го за ролята на маркетинга в XXI век, а 
по-практично би било да се категоризират 
работещите в него в три групи служители, 
за да е ясно с какво се занимава точно той 
при новите условия на пазара. Специали-
стите, работещи в „Мисленето“, имат ана-
литични способности да се справят с неща 
като търсенето в бази данни, моделиране на 
медиамикс и оптимизация на възвръщае-
мостта на инвестициите. Онези, които са в 
категорията  на „Правенето“ се занимават 
с разработването на съдържание, дизайн и 
продукти, а маркетолозите, посочени като 
работещи за „Чувстването“, отговарят за 
взаимодействието с потребителите, което 
обхваща спектъра от платформите за упра-
вление на взаимоотношенията с клиентите 
и обслужването до присъствието в социал-
ните медии и сред онлайн общностите. 

Всички интервюирани специалисти пре-
поръчват модела на организиране на еки-
пи по конкретна задача, които се водят от 
идеята за гъвкавост и дисциплина, вдъ-
хновена от разбирането на стратегията и 
сътрудничество при нейното изпълнение. 
Това изисква култура, чието централно ли-
дерство върши достатъчно работа, за да са 
наясно всички с целите на бранда и как да 
се постигнат. Затова маркетингът трябва да 
търси прозрения относно пазара и потре-
бителите, да насища марката с ключовия 
замисъл и да доставя богато потребителско 
изживяване. Казано с други думи, работата 
им е едновременно да свързват, вдъхновя-
ват, организират, поддържат фокуса, да гра-
дят и да влизат в детайли, където и когато е 
необходимо. Данните от проучванията оба-
че дават храна за размисъл, тъй като показ-
ват, че повечето организации (дори над 50% 
от отлично представящите се на пазара) все 
още не са постигнали пълно въвеждане на 
тази философия, нито пък успешен синхрон 
(de Swaan Arons et al., 2014).

Гъвкавата (адаптивна) организация и 
рационализацията на труда

В западните индустриални икономики, 
каквито ги познаваме днес, йерархичната 
структура, включваща елементи като кон-

трол, специализация на труда и прогрес, е 
била необходима и възприемана като сино-
ним на „рационализация“ и редуциране на 
неопределеността (Adler et al., 1999). Hо в 
един определен момент тя се оказва прека-
лено тромава и лишена от гъвкавост спря-
мо високо динамичната бизнес среда, която 
глобализацията е генерирала десетилетие 
след десетилетие. Въпреки че в миналото 
води до стабилност и ефективност, тя кул-
тивира бюрокрация, формализъм и консер-
виране на организацията и както отбелязва 
Alvesson (2002), помага на високите нива 
на мениджмънт да придобият прекомерна 
власт и свободата да бъдат непоследова-
телни и противоречащи си. Това е обста-
новката, в която се появява концепцията 
за „гъвкава“ (ориг. „agile“) организация и 
понастоящем се употребява, за да означи 
„подвижна“, „адаптираща се“ и „отворе-
на“ към промяната система на управление 
(Denning, 2015). 

Доклад на McKinsey (в Bobrowski, 2017) 
обяснява трансформацията в бизнес орга-
низациите като преминаване от организа-
ция „машина“ към организация „органи-
зъм“. Основно става дума за въвеждането на 
принципа на „гъвкавост“ и „адаптивност“ в 
отношението към външната среда и начина 
на работа на служителите. Както е видно 
(фиг. 3), пирамидалният модел е заменен от 
по-плосък, съставен от ориентирани към 
действието и изпълняващи задачите с пъл-
на отговорност екипи (Gagné & Deci, 2005). 
В тази връзка изследването (в Bobrowski, 
2017) стига до извода, че има пет общи чер-
ти между организациите, възприели „agile“ 
принципа: 

 � те откриват възможности и ресур-
си навсякъде, и създават стойност 
заедно с партньорите си; 

 � когато имат пред себе си ясна отго-
ворност и достатъчно власт, хора-
та се ангажират силно и работят 
достатъчно креативно и продук-
тивно, без да имат нужда от посто-
янен контрол и насоки; 

 � промяната е постоянно явление, 
затова организацията е в готовност 



119
ХОЛИСТИЧНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА МАРКЕТИНГ БАЗИРАНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

да посрещне предизвикателствата, 
без да залага големи и детайлни 
планове за бъдещето;

 � в изпълнение на целите лидерите 
не наставляват и контролират, а ов-
ластяват и кредитират с доверие 
служителите си;

 � технологиите се отнасят до и са 
интегрирани в цялата организация, 
отключвайки стойност и позволя-
ващи бърза реакция спрямо нуж-
дите на компанията и партньорите.

ватните методи, инструменти и подходи в 
различни ситуации, да бъде отговаряща във 
висока степен на условията на бизнес сре-
дата и да предефинира и разпределя наново 
ресурсите си, за да се възползва от широки-
те пазарни възможности. Това обаче е лесно 
да се каже и трудно да се постигне, защото 
изисква по-бързи и по-богати информа-
ционни системи (подобно на изложената на 
фиг. 4), което е сериозна управленска про-
мяна. В допълнение, самият личен състав 
може да не е наясно кой какво прави, къде 
и как точно. За компанията като цяло пре-
минаването към по-голяма гъвкавост може 
да означава загуба на фокус и данни за това, 
как отделните звена работят по непосред-
ствените си задачи и как допринасят за пос-
тигането на корпоративните цели. В такъв 
случай балансът се превръща във фунда-
ментален въпрос. 

 

Фиг. 3. Сравнителна диаграма на 
характеристики на двата типа организация –
 „традиционен/машина“ (функционалните 

звена са отделени в силози, където се 
спускат „точни инструкции“, бюрокрацията 

опосредства разпределението и контрола над 
целите и задачите, спускани отгоре надолу) 

и „подвижния/организъм“ (разнородни 
специалисти работят в екипи по задачи с 

пълна власт и отговорност) 

Източник: McKinsey в Bobrowski, 2017

Според Bahrami (1992) значимите про-
мени в организациите се очертават на хо-
ризонта много преди настъпването на но-
вия век и са включвали процеси, целящи 
излизане от монолитни и трудно подвижни 
дизайни, които били задвижвани от точно 
повтарящи се трансакции и рутинни дей-
ности. Още тогава авторът поддържа те-
зата, че съвременните предприятия имат 
необходимост да са гъвкави, което ще рече 
пъргави и адаптивни. Следователно струк-
турата би трябвало да може да устоява на 
поражения и провали, да прилага най-адек-

 

Координация

Предаване на 
информацията

Ценови сигнали

Други сигнали, като например брой 
гаранционни обслужвания

Мотивация

Финансови стимулации (бонуси, 
комисионни за продажби)

Нематериални стимули 
(повишение, вътрешни 

награди)

Фиг. 4. Диаграма, представяща 
информационно-мотивационната система, 

която има за задача да координира 
постъпващите отвън данни с политика за 

поощрение отвътре 

Източник: Campbell, 2006, р. 3

Споменатият вече Bahrami (1992) е пред-
ложил някои решения и от гледна точка 
на времето повечето от тях се употребяват 
днес в областта на управлението на проек-
ти. Адаптивността на организацията може 
да се постигне посредством редуцирането 
на времевите периоди между взимането на 
решение и изпълнението на процес, задача, 
проект и пр. Друг възможен подход е нара-
стващата употреба на многофункционални 
екипи, които да включват експерти от раз-
лични звена, отдели, клонове и полета на 
знание (фиг. 5). В този случай решенията не 
бива да се бавят и реакцията в дадена ситу-
ация следва да е уместна и в крайна сметка 
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ефективна. Всичко това има своята логика, 
доколкото понастоящем времето за реакция 
е сред критичните фактори за успех в пове-
чето индустрии. Bahrami твърди още, че ако 
натоварването на всеки от служителите се 
увеличава, това не би трябвало да е проблем, 
а точно обратно, би следвало да повиши ин-
дивидуалното разбиране как другите части 
и процеси всъщност функционират. Гъв-
кавостта намира своя израз в аутсорсинга 
и сътрудничеството между компаниите 
(Bahrami, 1992), които изискват трансфер 
на информация и ноу-хау и извън органи-
зациите. Накратко казано, говорим за упра-

вление на знанието във и между екипите на 
дадена организация, но по същата логика 
и между свързани организации, най-чес-
то стратегически партньори (Armstrong, 
2008). Един значим, но малко познат при-
мер за последното е дългогодишното съ-
трудничество между най-големите в своите 
сектори в САЩ – за пакетирани стоки – 
P&G и в търговията на дребно – Walmart. 
По причина, че имат стратегическа бизнес 
„зависимост“ един от друг, двата гиганта 
предпочитат да обединят сили и да следят 
пазара заедно, създавайки най-доброто за 
потребителите си. 

Фиг. 5. Инфографика, 
излагаща шестте ключови 
компонента на подвижна-
та/гъвкава организация: 
плоска организация (1), 
повече власт на изпълни-
телите (2), стимулиране 
на сътрудничеството (3), 
диалог с потребителите 
(4), учене чрез експери-
ментиране (5), както и 
цялостно изградена 
култура на гъвкавост 
(6), която да позволява 
доверие, толеранс на 
грешките, както и повече 
и по-свободни взаимоот-
ношения между служи-
телите 
Източник: Marshall, 2018
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Ако може да се резюмира изложената те-
оретична рамка, подвижната организация е 
възможна за изграждане, но онова, което е 
по-важно за мотивация на служителите, е, 
че тя се базира на два основни принципа: 
повече власт и отговорност за тях, за да 
правят/взимат поне оперативни решения, 
а компанията предприема съзнателна про-
мяна към споделяне на ресурсите, способ-
ности и идеи една с други, с цел да растат 
всички заедно, без да се създава излишна 
конкуренция (фиг. 6). Днес можем да опре-
деляме това състояние като „икономика на 
споделянето“, но изглежда, че до определе-
на степен „гъвкавостта“ трябва да е далеч 
по-разпространен принцип сред компании-
те, осигурявайки им продуктивност и ефек-
тивност. Като отхвърлят пълното отмиране 
на бюрокрацията, много коректно Adler и 
колегите му (1999) определят подвижните 
организации като „органични“, комбина-
ция от ниско ниво на бюрокрация и делеги-
ране на власт на служителите. Нейната сис-
тема функционира в услуга на „онези, които 
правят нещата“ и се състои от процедури, 
осъществявани с помощта на членовете ѝ, 
за да задейства най-добрите практики и да 
се подобрява чрез идентифициране на до-
брите възможности. 

служители от едно звено или отдел знаят 
и научават за целите и случващото се в ор-
ганизацията, в това число и за клиентите и 
партньорите, както и поемат отговорност 
за своите решения, толкова по-успешен ще 
е гъвкавият модел (Yukl & Lepsinger, 2004). 
Според Writson (1980, p. 182) целево-насоче-
ните усилия трябва да са толкова специфи-
цирани, колкото всеки от служителите има 
нужда да бъдат. Това е начинът те да откри-
ят повече смисъл, предизвикателство и по-
сока в това, което работят (Sinek, 2009). От 
друга страна, резултатите и успехите пови-
шават мотивацията и дават обратна връзка 
на служителите как се представят. 

Принципите на иновационно-оренти-
раната култура, заложени от Google

Корпоративната култура напоследък се 
свързва предимно с друго популярно по-
нятие – иновацията. То обаче създава про-
блем, тъй като се асоциира предимно към 
революционен нов продукт и почти никога 
с организации. Ключовият момент при тях е 
обаче, че могат да бъдат и такива, свързани 
с процеси – управленски и производствени.

Обект на изложението тук е една от 
най-производителните, стойностни и ос-
новополагащи съвременната икономика на 
знанието компании – Google (2014). Тряб-
ва да започнем с това, че тя е наследник на 
множество натрупвания в самата „нацио-
нална“ култура на Съединените щати, която 
винаги е стимулирала предприемачеството 
и предизвикването на статуквото (Хофсте-
де, 2001). Технологичните нововъведения 
и успешната работа в практически план на 
местните университети направиха възмож-
на дигиталната революция и икономиката 
на споделените ресурси.

Вече бившият изпълнителен директор 
на Google Ерик Шмит казва, че култура-
та на компанията и иновациите са едно 
цяло, като първата трябва грижливо да се 
поддържа, за да подстрекава към иновации 
и да държи организацията конкурентоспо-
собна. Той излага стратегията на компани-
ята в система, базирана на осем принципа, 
най-релевантните от които ще коментираме 
тук  (в Noviantoro, 2014). 
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Фиг. 6. Принципи на работа в „подвижната/
гъвкава“ организация

Гъвкавостта не може да бъде постигната 
при наличието на стриктна и особено висо-
ка управленска йерархия, която поддържа 
прекалено високо ниво на работна авто-
матизация. Следователно, колкото повече 
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За първите си 10 години Google е нарас-
нала от 2 до 50 хил. души, но принципът е 
бил винаги един и същ – да се привлекат 
хора, които имат амбиция да се заемат с ре-
шаването на големи и важни проблеми и да 
правят велики неща за света. Компанията 
държи висока летва, за да е сигурна, че ще я 
„прескочат“ качествените служители, които 
ще се задържат. Критерии при подбора по 
време на интервюто, след първоначалната 
фина селекция, са: 1. Познания за конкрет-
ната работа, 2. Лидерство (т.е. демонстрация 
на лидерски качества), 3. Общи когнитив-
ни способности (т.е. как се подхожда към 
проблемите) и 4. (Силна) Персоналност. 
От всичко това става ясно, че активното 
отношение към работата и хората, с които 
си обвързан в компанията, са по-важни от 
желанието за присъединяване към органи-
зацията, таланта сам по себе си и/или дори 
възрастта на кандидата.

По-нататък, шефът на дивизията “Google 
Х“, отговаряща за произвеждането на аван-
гардни технологии Астро Телър казва, че 
ако работиш върху самоуправляващ се ав-
томобил и искаш той да харчи 1 галон за 50 
мили, добре, но ако искаш за 1 галон той да 
измине 500, е, тогава е време да започнеш 
съвсем отначало. Тоест, Google залага на 
предизвикателството, наречено “мислене 
10х“, което означава да преосмислиш една 
идея из основи, да отидеш отвъд съществу-
ващите модели и изцяло да преосмислиш 
как да подходиш към целта.

Моделът „70/20/10“ пък позволява да се 
преразпределят ресурси към нови проекти 
(„извън кутията“), без обаче да се изпуска 
фокусът върху основните нужди на бизне-
са. Този принцип се свързва с посочения 
вече начин на мислене спрямо решаването 
на проблемите, търсейки провокативни и 
дълбоки решения. Идеята е в 10% от вре-
мето служителите да работят по проекти по 
собствено усмотрение и интереси и които 
нямат общо с вече съществуващите про-
дукти (по които са заети в 70% от времето 
си). Десетте процента „периферни“ проек-
ти може да се придвижат към сърцето на 
бизнеса и да се превърнат в негов двигател 
в бъдеще.

Подобно на други големи компании, 
Google е потопена в структурирана и нес-
труктурирана информация и ползва собст-
вените си инструменти, за да може хората 
да имат достъп до нея, за да я ползват и 
обогатяват (Google, 2014). В компанията 
експлицитно приемат факта, че големите 
идеи не идват само от един екип, отдел или 
дори една компания, поради което всички 
са стимулирани да се оглеждат за възможни 
решения дори в най-отдалечените от Google 
сфери на бизнеса. В същия смисъл е доба-
вен и друг ключов принцип – споделянето. 
Той засяга както свободния от официал-
ности трафик на идеи, знания и умения от 
един отдел към друг, така и между компани-
ята и нейните потребители и партньори. В 
Google това е златното правило на „сътруд-
ничеството“, макар, разбира се, най-новите 
ѝ бизнес начинания да не стават достояние 
на всички. Веднъж седмично се прави обща 
среща, продължаваща един час, независимо 
дали хората са в централния офис или гле-
дат срещата с жива връзка в други офиси 
по света. Двамата основатели и останалите 
членове на ръководния борд излагат но-
востите в компанията и проблемите, които 
следва да се решават на стратегическо ниво 
в обозримото бъдеще. 

Заключение

Преди да говорим за „холистизиране“ на 
маркетинга, което ще рече пропиване във 
всички среди и сегменти, с които е свър-
зан, следва да определим както причините 
да се стигне до тази трансформация, така и 
до неговото ясно отражение върху бизнес 
организациите – ориентация към потре-
бителя, фокусиране върху стойността, а не 
върху продукта, осъзнаване на влиянието 
върху околната и социалната среда, корен-
на промяна в отношението към служители 
и партньори, нуждата от постоянни инова-
ции (както продуктови, така и процесни) и 
не на последно място – глобалната и интен-
зивна конкурентна среда. Накратко казано, 
той означава обръщане на маркетинговата 
дейност едновременно навътре и навън: от 
една страна, да проникне във всички про-
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цеси и звена на организацията, която ясно 
да осъзнае, че цялата тя доставя стойността, 
обещана на потребителите, а не просто про-
извежда продукта, още повече че всеки слу-
жител, отдел или екип е много ценен ресурс 
за идеи и двигател на позитивни промени; 
от друга страна, маркетингът разчита на 
бърза и разнообразна обратна връзка от па-
зара и действията на конкурентите, осигу-
рявана от адекватен и навременно получен
обем от данни за случващото се както на 
нейния пазар, така и в категории извън непо-
средствения ѝ интерес. Всичко казано се ма-
териализира в гъвкавата организация, която

позволява целево-формирани интердисци- 
плинарни екипи, адекватна реакция на 
предизвикателствата на външната среда и 
което е по важно – съкращаване на времето 
за тази реакция. В тази връзка Google се е 
превърнал в световен еталон за гъвкавост, 
въпреки че организацията му има преиму-
ществото да е „родена“ в дигиталната епоха 
и по тази причина да е създала сравнител-
но лесно своята конкуренто- и иновацион-
но-ориентираната корпоративна култура, 
без тежестите на „миналото“ и съобразя-
вайки се с реалности, на които самата тя е 
дала тласък.
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Резюме: Бързото развитие на икономи-
ката, бизнеса, пазара и конкуренцията в 
световен мащаб, независимо от икономи-
ческите кризи, налага все повече инвести-
ции в цифровизация и дигитализация на 
съставните процеси и бизнеса като цяло. 
Независимо че в доклада Digital Challengers 
на консултантската компания „Маккинзи“, 
от 2018 г., който изследва потенциала за ди-
гитализация на Централна и Източна Евро-
па показва, че регионът тепърва трябва да 
наваксва в повечето области на цифровиза-
цията въпреки  ръста от последните годи-
ни. Бизнесът проучва и внедрява цифрови 
иновации, за да повиши ефективността на 
бизнес операциите, да  увеличи печалбите, 
открива нови пазари, повишаване на произ-

водителността и развитие на бизнес модели. 
Всичко това е свързано и с контрола и одита 
върху бизнеса. Безмилостното трансформа-
ционно въздействие на ИТ предефинира са-
мата функция за одит на ИТ, принуждава и 
одиторите да преосмислят отдавна устано-
вените практики,  процеси и да калибрират 
функциите си в дигиталната ера. Техноло-
гичният напредък е присъщ на дигитализа-
цията и без съмнение ще промени вътреш-
ния одит в цифрови работни места. И това 
се отнася  не само за вътрешния одит, но и 
за одита на Сметната палата, за данъчния 
контрол и т.н.

Ключови думи: бизнес,  контрол, одит, 
счетоводство, дигитализация.

DIGITALIZATION IN BUSINESS AND 
CONTROL
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Abstract: The rapid development of the 
economy, business, market and competition 
globally, despite economic crises, requires an 
increasing investment in digitization and digi-
tization of constituent processes and business as 
a whole. Despite the 2018 McKinsey consulting 
company Digital Challengers report, which ex-
plores the digitalization potential of Central and 
Eastern Europe shows that the region has yet to 
catch up in most areas of digitization, despite the 
growth of recent years. The business researches 
and implements digital innovations to increase 
the efficiency of business operations, increase 
profits, open new markets, increase productiv-

ity and develop business models. All of this has 
to do with controlling and auditing the business. 
The relentless transformational impact of IT re-
defines the IT audit function itself, forcing audi-
tors to rethink established practices, processes 
and calibrate their functions in the digital age. 
Technological advances are inherent in digitali-
zation and will undoubtedly change internal au-
diting in digital jobs. And this applies not only 
to internal audit, but also to the Court of Audi-
tors’ audit, tax control, etc. 

Keywords: business, control, audit, account-
ing, digitization. 
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През последните 10–20 години се наблю-
дава феноменално развитие на интернет 
и приложенията за смарт телефони, кои-
то променят почти всеки аспект от нашето 
ежедневие. Променихме начина, по който 
резервираме пътуването, правим нашето 
банкиране, гледаме телевизия, поддържаме 
контакт с нашите приятели и т.н.

Дигитализацията на бизнеса може би 
стартира  от края на 70-те години на мина-
лия век, когато за първи път бяха въведени 
микропроцесорни  контролери и разпре-
делени системи за управление. Успоредно 
с това използването на информационните 
технологии (ИТ) като цяло и интернет в 
частност, се е увеличило особено през 90-те 
години, но досега е било отделено от кон-
тролната зала чрез защитна стена и пото-
кът от данни е предимно еднопосочен. Това, 
което сега често се нарича „дигитализация“, 
също може да се нарече и цифрова револю-
ция. Това ще доведе до много по-тясна ин-
теграция на оперативните технологии (ОТ) 
и ИТ.

За да бъде успешна, дигитализацията 
трябва да се основава на доверие в данните 
и основните системи, процеси и контроли. 
Новите технологии, информационните по-
тоци, ролите и взаимоотношенията в тази 
екосистема засилват необходимостта от из-
граждане на доверие и избягване на нови 
рискове. 

Всеобхватната дигитализация на света 
около нас, известна още като „4-та индус-
триална революция, налага цялостно пре-
осмисляне и по отношение на европейското 
и националните законодателства в тази на-
сока,  като последните изменения на законо-
дателството в Европейския съюз, свързани 
с личните данни и изменения в национал-
ното законодателство. Те са важни и пряко 
засягат всички организации от публичния 
сектор и разбира се, вътрешните одитори, 
засягащи най-вече подходите към защитата 
на личните данни и личната неприкоснове-
ност. В глобален, регионален и национален 
план се предлагат различни решения, в това 
число регулаторни, институционално-орга-
низационни и технологични, в случая с Ре-
гламент (ЕС) 2016/679 на Европейския пар-

ламент и на Съвета от 27 април 2016 година 
относно защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни.

Бизнес средата продължава да се променя 
и еволюира с все по-бърз темп, като вместо 
да стихват, изглежда, че тези промени ще 
продължават единствено да се ускоряват. 
Технологиите, нарастващото използване на 
аналитичните методи, както и по-широки-
ят обхват на оценяването и докладването на 
информацията представляват само някои 
от промените, които нахлуват в бизнеса и в 
частност в контрола и счетоводството.

Една идея, която възникна в други стра-
ни, интегрираното отчитане, без много 
шум, но сигурно набира скорост на фона 
на нарастващия брой организации, които 
възприемат тази обща рамка за отчитане. 
В тази рамка е заложено включването на 
информация, свързана с устойчивото раз-
витие, общото управление и друга инфор-
мация, традиционно възприемана като от-
насяща се до качествени аспекти. Одитът е 
ярък пример за област на счетоводната про-
фесия, която може да еволюира по практи-
чен начин, добавящ стойност както за орга-
низацията, така и за счетоводния бранш. 

Ключов метод, посредством който счето-
водителите биха могли да използват проме-
ните в бизнеса, за да участват в по-голяма 
степен в процеса на вземане на решения, e 
да внедрят интегрираното мислене в своите 
одиторски практики. Приложима както по 
отношение на вътрешните, така и на външ-
ните одитори идеята за интегрирано мисле-
не е логическо и практическо продължение 
на тенденции, които вече се проявяват в 
рамките на професията.

В организациите внедряването на ди-
гитални технологии значително е повлия-
ло на тяхното управление. Традиционните 
концепции за управленско счетоводство 
и контрол са създадени в индустриалната 
ера и са насочени към оптимизиране на въ-
трешните процеси, чрез постигане на пред-
варително определени цели. Въпреки това, 
сега в информационната ера организациите 
са изправени пред засилена конкуренция 

http://integratedreporting.org/
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поради глобализацията и дигитализацията, 
докато производството все повече се възла-
га на страни с по-ниски нива на заплатите/
например изнасянето на производството 
на Фолксваген в България или Турция/. В 
този аспект именно дигитализацията прави 
възможно създаването на нови системи за 
управление, в т.ч. и в контрола и счетовод-
ството. Благодарение на функционалността 
на ERP системите, които предоставят реал-
но време и релевантни данни за бизнес опе-
рациите, тя може да позволи по-ефективно 
използване на някои инструменти на систе-
мите за управление.

В продължение на няколко години се 
състоят все повече дискусии около цифро-
вата трансформация, наричана още ди-
гитализация, трансформация на дигитал-
ния бизнес или трансформация на бизнеса. 
Много хора, чувайки думата „дигитална“,  
веднага се настройват, че това е „ИТ нещо“. 
Важно е обаче да се разбере, че дигитална-
та трансформация се съсредоточава върху 
осъзнаването, че технологията е в осно-
вата на почти всичко, което организаци-
ите правят и че стратегиите трябва да се 
развиват, за да използват възможностите, 
предлагани от темпото на технологичния 
напредък.  Преди 20 години интернетът 
беше „ИТ нещо“, което не беше добре раз-
брано, отвъд технологичните мистици на 
онова време. Днес операционните модели 
на много от най-ценните предприятия в 
света разчитат на интернет и всички слу-
жители трябва да имат експертни позна-
ния, за да работят. 

Императивът за преобразуване възник-
ва, защото вече са налице три съществени 
промени едновременно: промени в търсене-
то, промени в конкурентния пейзаж и про-
мени в технологиите. 

От съществуващите много и различни 
определения, може да приемем, че Дигита-
лизацията, като термин  – (digitization  – 
англ., или digital –„цифров“) е процес на 
конверсия (трансформация) на информа-
ция на аналогов носител (текст, звукови и 
видеосигнали, телефонни импулси) в ди-
гитална форма с помощта на електронни 
устройства по метода на сканиране, който 

обхваща процесите на преобразуване на 
аналоговата информация в цифрова – „ци-
фровизация“. Това   позволява информа-
цията да бъде обработвана, съхранявана и 
предавана в дигитална среда чрез компю-
търни мрежи, сателит, интернет, социални 
мрежи и т.н.

Дигитализация и цифровизация сe раз-
глеждат като сходни и близки понятия, 
(или като синоними за нуждите на разра-
ботката). При дигитализацията информа-
цията на аналогов носител се преобразува 
в множество от дискретни стойности, на-
речени пиксели (pixel – pictureexchangeele
ment), или цифрови величини /цифрови-
зация/, с помощта на т. нар. бинарен – дво-
ичен код. 

Основните цели на дигитализацията са 
запазване на аналоговите информационни 
ресурси и дълготрайното им съхранение 
под формата на дигитални копия, както и 
осигуряване на достъп до тези копия чрез 
дигитални устройства и мрежи и събира-
нето им в дигитални библиотеки.

Дигитализацията се разглежда не само 
като процес на дигитализиране на тради-
ционни информационни потоци, но и като 
среда, интегрираща дигитални ресурси, ус-
луги и специалисти с необходимите знания 
и умения на равнището на технологиите на 
тази среда, свързани със създаването, съх-
ранението, достъпа, използването, разпрос-
транението, сигурността и защитата на ин-
формацията.

Глаголът „дигитализирам“ е използван 
за първи път през 1953 година, а днес „ди-
гитализация“ („цифровизация“) означава 
преобразуване на аналогова информация 
под  каквато и да било форма (текст, сним-
ков материал, глас и др.) в дигитална (ци-
фрова) форма чрез електронни устройства 
(скенери, камери и т.н.), така че информа-
цията да може да се обработва, съхранява 
и предава чрез цифрови схеми, оборудва-
не и мрежи.

Преди всичко, цифровата трансформа-
ция представлява променящо се мислене, 
при което лидерите оспорват статуквото и 
иновации по начини, които позволяват на 
техните функции да отговарят по-добре на 



ГОДИШНИК „ИКОНОМИКА И БИЗНЕС“ НА ДЕП. „ИКОНОМИКА“, 2019
128

търсенето на заинтересованите страни и да 
осъществяват по-ефективна положителна 
промяна. Вече не бива да казваме как сме го 
правили в миналото. Става въпрос за това 
как трябва да го направим, за да оцелеем и 
да се развиваме в бъдеще. 

Най-голямата промяна през последни-
те няколко десетилетия е внедряването на 
автоматизирани работни процеси, обикно-
вено под формата на електронни работни 
документи или системи, в т.ч. и работни ди-
гитализирани места за управление на оди-
та, следвайки процесите в организацията. 
Много от днешните системи за управление 
на одита предлагат някои интересни функ-
ции. Цифровата трансформация излиза 
извън това, предизвиквайки нов начин на 
мислене.

Разглеждайки контрола и дигитали-
зацията, трябва да знаем, че всеки  от 
съществуващите контроли, в т.ч. вътре-
шен одит, външен одит /Сметна палата и 
Независими одитори/, данъчно-осигури-
телен  контрол и т.н. са изправени пред 
множество предизвикателства вследствие 
дигитализацията на индустрията и ико-
номиката. Контролът трябва да се раз-
глежда винаги като най-важната функ-
ция на управлението, наред с планиране, 
прогнозиране и др. Финансовият контрол 
е важен елемент в системата на управле-
ние на предприятията. Всяко управление 
включва и функцията контрол върху из-
пълнението на задачите, планове и цели. 
Става  ясно, че говорим за контрол, обеди-
няващ всички, или за финансов контрол, 
т. е.  контрол върху дейностите, процеси-
те и операциите по повод реализирането 
на приходи и извършването на разходи на 
парични средства, който се осъществява 
върху стойностни параметри, които имат 
парично изражение. Но като контрол вър-
ху дейностите, процесите и операциите, 
които ги обуславят, той е контрол както 
върху стойностни, така и върху матери-
ални и нематериални параметри.

При финансовия контрол като обединя-
ващо понятие, в реалния и публичния сек-
тор водещо значение имат данъчният кон-
трол, бюджетният контрол, митническият 

контрол, финансовият надзор и др. Във фи-
нансовия контрол на равнище организация 
водещи са вътрешният контрол, вътреш-
ният одит, и дори независимият финансов 
одит, като външен  такъв, и др. 

Изяснявайки си контрола като функция 
на управлението, става и видима връзката 
му с бизнеса /като част от него/ и в реал-
ния, и в публичния сектор. Финансовият 
контрол е неделима част от бизнеса и ико-
номиката, тъй като развитието на бизнеса 
е немислимо без прилагането на контрол  
за регулирането на рисковете пред него, 
параметрите на развитие, реализирани 
приходи и т.н. Съгласно Закона за незави-
симия финансов одит, финансовият одит е 
съвкупност от необходими и взаимосвър-
зани процедури, определени от Междуна-
родните одиторски стандарти, въз основа 
на които се изразява независимо мнение 
относно достоверността във всички аспе-
кти на същественост на финансовите отче-
ти, изготвени в съответствие с българското 
счетоводно законодателство. С други думи, 
самият одит се проявява като оценъчен кон-
трол за достоверността и верността на фи-
нансовия отчет в дадена организация.

Най-общо казано контролът във всич-
ките му аспекти също трябва да се дигита-
лизира, и то колкото по-навреме, толкова 
по-добре. В противен случай ще се получи 
изоставане от цялостния процес на диги-
тализация и ефективността му ще нама-
лее. Дори в някои случаи дигитализирани-
ят контрол или одит трябва да изпреварва 
процесите на дигитализация в обществото 
и икономиката.

Но когато говорим за контрол и дигита-
лизация, трябва да отбележим, за съжале-
ние, че България за разлика от прилагане-
то и развитието на контрола, значително 
изостава в дигитализацията на бизнеса  
в почти всички аспекти, като  отбелязва 
добри резултати единствено в интернет 
покритието, макар и данните на „Маккин-
зи“ да показват, че и те са далеч от нужно-
то, за да се превърне  в лидер в Източна 
Европа.

България е на дъното или изпреварва 
само Румъния в достъпа и използването 
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на редица цифрови услуги сред десет стра-
ни от ЕС в Централна и Източна Европа, 
а при обществените услуги разликата с 
повечето държави в ЕС е няколко пъти.  
/Тези изводи са част от доклада Digital 
Challengers на консултантската компа-
ния „Маккинзи“, публикуван миналата го-
дина./

Изследвани са 10 държави с ускорена 
дигитализация: България, Латвия, Литва, 
Полша, Румъния, Словакия, Словения, 
Унгария, Хърватия и Чехия, за периода 
до края на 2025 г. „Маккинзи“ ги счита за 
„дигитални претенденти“, защото показ-
ват силен потенциал за ръст в „цифровата 
икономика“, съревновавайки се с групата 
на относително малки държави с много 
висока степен на дигитализация. Това са  
т.нар. „дигитални първенци“, като Белгия, 
Дания,  Ирландия и др. , за да се стигне до 
„големите пет“ – Германия, Франция, Ита-
лия, Испания и Великобритания, където  
делът на цифровата икономика е 6.9% от 
БВП, докато при „първенците“ като Шве-
ция е 9%.

Примери  за изоставането са цифрови-
зацията на публичните услуги и използва-
нето им онлайн от жители на възраст от 16 
до 64 г., както и по данни на Евростат, едва 
5% от населението на България между 16 и 
74-годишна възраст са използвали онлайн 
банкиране (7 на сто в Румъния, 40 на сто в 
Полша, 57 в Чехия и 61 в Латвия; средното 
за региона е 39%). С 11% България е по-
следна сред използвалите онлайн услуги за 
пътуване и настаняване, при 12% в Румъ-
ния и 48% в Чехия. Същото и при  използ-
валите здравни услуги България (10%) е 
предпоследна – в Унгария става въпрос 
за 7%, а в Словения за 27 на сто. Близо до 
средата са единствено резултатите за упо-
требата на онлайн социални и професио-
нални мрежи (на 7-о място с 50%, колкото 
са в Полша, при 66% в Унгария).

Настъпващата  Четвърта индустриална 
революция ще предизвика сеизмични про-
мени и ще създаде много нови професии, 
отбелязва „Маккинзи“. Затова подготов-
ката, с която да се избегне шок на пазара 
на труда, трябва да започне веднага. Това 

може да се случи с въвеждане на електрон-
но управление, с промени в образовател-
ната система и стимули за ученето през 
целия живот, както и с дигитални инстру-
менти, които да направят пазара на труда 
достъпен за всички. 

Ще са от полза инструментите на Четвър-
тата революция,  като интернет на нещата. 
Бизнесът например трябва да въведе пове-
че цифрови инструменти и да се използват 
дигитални решения за набиране на нови 
клиенти и по-добър излаз на регионални и 
световни пазари. Законодателната и изпъл-
нителната власт трябва да намерят начини 
да насърчат цифровизацията на публичния 
и частния сектор, програмите за преквали-
фикация и допълнителна квалификация и 
екосистемата на стартъп компаниите.

Посоченото дотук се потвърждава до го-
ляма степен и  в резултатите от  проучване 
за нивото на Дигитализация в България, из-
вършено през 2018 г. от Сименс България и 
Германско- Българската индустриално тър-
говска палата.

В днешните икономически условия и ре-
алности все повече компании са изправени 
пред нови динамични бизнес модели, нара-
стваща конкуренция на пазара и са прину-
дени да търсят и разработват нови страте-
гии за развитие.

Дигитализацията на процесите като 
цяло, а по-късно и на контрола, ще играе 
ключова роля, като цифровите технологии 
ще са движеща сила на успехите.

Резултатите от проучването ясно по-
казват, че дигитализацията съвсем не е 
непозната концепция за компаниите в 
България. Значителна част от анкетира-
ните –42,1% заявяват, че са напълно наяс-
но с концепцията, а повече от половината 
отговарят, че са запознати/добре запозна-
ти с нея. Малцинство от участниците при-
знават, че имат само частично разбиране 
за концепцията за дигитализация. Нито 
един от анкетираните не е заявил, че е на-
пълно неосведомен за концепцията.

Резултатите показват, че български-
те компании имат ясна визия какви ползи 
могат да очакват от внедряването на диги-
талните технологии. Най-високи очаквания       

https://www.dnevnik.bg/sviat/2018/11/18/3343898_internet_na_vsichko_e_sledvashtoto_goliamo_izpitanie/
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/значителен или огромен ефект/ възлагат те 
по отношение на оптимизацията на ресур-
сите (89%), подобреното планиране (89%), 
увеличаването на конкурентоспособността 
(89%) и подобреното събиране и анализ на 
данни (88%). Подобрено обслужване (86%), 
по-високо качество (79%), нови бизнес мо-
дели (76%) и прозрачност на бизнес проце-
сите (76%) също са сред основните мотиви 
на бизнеса по пътя към дигиталната тран-
сформация.

Въпреки че дигитализацията се превръ-
ща в  задължителна част от бизнеса в Бъл-
гария, все още има да се извърви дълъг път. 
Резултатите от проучването ясно показват, 
че цифровизацията не е непозната концеп-
ция за българските компании. Но въпреки 
че повечето компании в България осъзна-
ват потенциала на цифровизацията за раз-
витие и разрастване на техния бизнес, голя-
ма част от тях признават, че нямат цялостна 
дигитална стратегия. 

Дигитализацията е възприемана главно 
като начин за оптимизиране на ресурсите, 
процесите и взаимодействието. По-голя-
ма част от компаниите в България виждат 
в дигитализацията начин да оптимизират 
използването на ресурси, да автоматизи-
рат производството си, да подобрят взаи-
модействието си с клиенти и доставчици, 
както и да интегрират процесите си. Съще-
временно бизнесът у нас няма високи очак-
вания за нарастване на печалбите и намаля-
ване на екологичния отпечатък в резултат 
от цифровизацията.

Цифровизацията не означава загуба на 
работни места /а дали е така/, но все пове-
че ще се търсят дигитални компетенции. 
Бизнесът в България не очаква особени съ-
тресения и загуба на работни места заради 
дигитализацията. Същевременно компани-
ите имат ясна визия от какъв тип кадри в 
тази сфера ще се нуждаят през следващи-
те години, за разработване и прилагане на 
нови бизнес стратегии, включително разви-
тие на цифрови бизнес модели и дигитален 
маркетинг.

Недостатъчната квалификация на слу-
жителите възпрепятства понататъш-
ната дигитална трансформация. Квали-

фикацията на служителите и размерът на 
инвестициите са основни пречки за българ-
ския бизнес по отношение на по-нататъш-
ното внедряване на дигитални технологии и 
процеси. 

От споменатото до тук възниква въ-
просът, и то с основание, дали в даден мо-
мент, дигитализацията няма да доведе до 
страх от „изчезването“ на някои професии. 
С оглед застъпеното в доклада, може би 
става въпрос за счетоводители, банкери, 
одитори и др. Независимо от ползваните 
данни по-долу, и изразявайки лично мнение, 
считам, че такива професии няма да се за-
губят, но упражняващите ги ще трябва се-
риозно да се пренастроят за работа в усло-
вията на дигитализация, най-малко за да 
запазят работните си места. Естествено, 
че в условията на настъпващата дигита-
лизация на бизнеса и икономиката, ще се 
създадат редица нови професии за приема-
нето на това предизвикателство.

От 2000 г. насам например германски 
банки са закрили близо 180 000 работни 
места, но много от техните служители се 
притесняват, че дигитализацията ще се 
превърне в следващата голяма заплаха за 
тяхната професия, според Bloomberg. Про-
учване в частния банков сектор в страната 
показва, че 40% от служителите на нем-
ските трезори са разтревожени от дигита-
лизацията в сектора и се чувстват по-не-
сигурни за работата си през следващите  
години. / https:// www.bloomberg.com/

За сравнение, през 2015 г. само 31% 
от анкетираните са дефинирали подобен 
проблем и са били песимистично настро-
ени. „Много банки в момента променят 
своя бизнес модел, а в резултат на дигита-
лизацията някои работни позиции стават 
ненужни. В същото време обаче се отварят 
нови работни места, особено в сферата на 
свързващия интерфейс между банките и 
IT индустрията“, казва директорът на гер-
манската Асоциация на банковите служи-
тели Карстен Роге-Щранг. / https:// www.
bloomberg.com//

Според него много от новите работни 
позиции, които се отварят във финансо-
вата индустрия, не са свързани с тради-
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ционната банкова дейност, а от различни 
сфери, като математиката. По думите му за 
някои от тях дори не се изисква конкретна 
експертиза, а единствено желание и опит 
в процесите на дигиталната трансформа-
ция. Изпълнителният директор на Merck 
Finck Privatbankiers Матиас Шеленберг 
също подчертава важността на отварящи-
те се нови работни места в банковия сек-
тор – заявява той пред Bloomberg.

По думите му обаче хората, които при-
емат дигитализацията единствено като 
съкращаване на разходите и на работните 
места, не разбират огромните предизвика-
телства пред този процес и възможности-
те, които той създава.

Независимо от това, от началото на 
XXI век броят на служителите в частните, 
спестовните, кооперативните, регионал-
ните и държавните банки в Германия е на-
малял от 774 550 през 2000 година, до 586 
250 през 2017 г., показва статистиката на 
Асоциацията на банковите служители.

В тази връзка изпълнителният ди-
ректор на най-голямата германска банка 
Deutsche Bank, Кристиан Севинг казва, 
че трезорът  няма намерение да се отказ-
ва от глобалното си присъствие, въпреки 
наложителните съкращения на служители 
и опитите за подобряване на финансовите 
резултати. Според него натискът за консо-
лидация в банковия сектор ще се засили 
на фона на по-строгите регулации, дигита-
лизацията и промените в потребителски-
те навици, защото Европа не се нуждае от 
голям брой финансови институции, а от 
сигурни и силни. / https:// www.bloomberg.
com//

Дигитализацията и дигиталната тран-
сформация носят съществени промени 
във всички  сфери, независимо от размера 
им и икономическата област, в която рабо-
тят. В тази връзка, говорейки за дигитали-
зация на контрола и одита, може би преди 
всичко трябва да разгледаме и възмож-
ностите за дигитализация на счетовод-
ството, преди контрола и одита, като 
обект за проверка при контрол и одит.

Счетоводството не трябва да остане 
встрани от тези фундаментални промени, 

дори в много аспекти е пред контрола. Ди-
гитализацията и дигиталната трансформа-
ция са съществена част от процесите, из-
вършващи се в него. Основната дейност на 
счетоводството е събирането на първич-
ни данни от различните информационни 
системи във фирмата, обработката и пре-
образуването им в нова информация, не-
съществуваща до момента. От първичните 
документи, издадени от различните систе-
ми, в счетоводството се изготвят вторич-
ни документи, чиято информация служи 
на мениджърите за вземане на ефективни 
управленски решения. /Лазарова В. – Ико-
номичесдки и социални алтернативи, бр. 
2, 2019/ Може да се говори дори за специ-
фика на организация при неговата дигита-
лизация  като:

 – Еднородност на системата – според 
множеството изследвания един от 
основните проблеми засега пред 
счетоводството е съвместимостта 
между отделните информационни 
системи, използвани за взаимоот-
ношенията между отделите вътре 
във фирмата и между фирмата и 
външния свят. Много отдели имат 
нужда от достъп до счетоводната 
информация, но този достъп все 
пак трябва да бъде регламентиран. 

 – Безхартиено счетоводство – пре-
минаването към счетоводство без 
хартия също е стъпка към диги-
тализацията, като необходимите 
технологии за това са вече налице. 
Когато комуникацията с външни 
контрагенти е посредством елек-
тронни документи, то вътреш-
нофирменото счетоводство трябва 
да извърши проверка и валидиза-
ция, като се автоматизира процесът 
за проверка и валидизация, който 
също е въпрос на подходящ и на-
дежден софтуер. 

 – Оценка на качеството и точността 
на данните – точността и качество-
то на данните на дадена фирма са 
от решаващо значение, независимо 
дали това са записи за продажби, 

https://profit.bg/kompanii/deutsche-bank-nyama-da-se-otkazva-ot-globalnite-si-ambitsii/
https://profit.bg/kompanii/deutsche-bank-nyama-da-se-otkazva-ot-globalnite-si-ambitsii/
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покупки или чувствителна инфор-
мация за клиенти. Ако част от тази 
информация е неточна или непъл-
на, ефектът върху организацията 
може да варира от лош имидж до 
катастрофа. Такава оценка е необ-
ходима на дигитализиращото се 
счетоводство. 

 – Отчитане в реално време – с диги-
тализирането на счетоводството,  
отчитането в реално време до го-
ляма степен стана факт /Особено 
след промените от НАП в Н-18 и 
СУПТО от 2019/. Отчитането в ре-
ално време е част от бизнес интели-
гентните системи, която се състои в 
събиране на актуални данни и пре-
даването им на потребителите в мо-
мента, когато това се случи. 

Тези, а и други промени към дигитали-
зация на счетоводството, пораждат множе-
ство изисквания към одиторите у нас и в 
другите страни. 

Финансовият одит извършва външна, 
независима проверка на финансовите отче-
ти, която установява тяхната достоверност 
/или недостоверност/. Но в съвременните 
условия фирмите изискват одитите да за-
вършват не просто с удостоверителни до-
кументи, а едновременно с това да водят до 
повишаване на качеството на информация-
та. Одиторите трябва да са в състояние да 
обработват, освен структурирана информа-
ция, и неструктурирана информация като 
гласови данни, текстови полета в базите 
данни, електронни тагове и етикети, данни 
от сензори, четци и др. Одиторите трябва да 
са в състояние да работят с нови дигитални 
технологични средства, които да им позво-
лят да изготвят качествени одити с инфор-
мация, която би могла да бъде от полза за 
фирмата. /Лазарова В. – Икономически  и 
социални алтернативи, бр. 2, 2019/

Според проучванията, извършени  по 
проекта „Дигитализация на икономика-
та в среда на големи данни“, в българските 
фирми процесите по дигитализация и ди-
гитална трансформация в счетоводството 
са в начална фаза, но все пак се придвижват 

с бързи стъпки. Фирмите осъзнават много 
ясно, че ако не се трансформират дигитал-
но, ще усетят много негативни последствия 
върху бизнеса си /Дневник – Технологии, 
2019/.

Периодичните  или циклични  светов-
ни финансови кризи са и  напомняне за 
важността на качеството на одита. Тъй 
като различните заинтересовани страни се 
борят с поредицата от бизнес неуспехи и 
корпоративни скандали, необходимостта 
от преразглеждане на достоверността на 
одиторските доклади, както и качеството 
на тези одиторски доклади е в центъра на 
вниманието /примери по света в тази об-
ласт много, у нас КТБ/. Днешният бизнес 
пейзаж все повече се сблъсква с появата на 
нови цифрови технологии като анализи, го-
леми данни, облак, социални медии, мобил-
ни устройства и т.н. Такива цифрови техно-
логии променят съществуващите продукти, 
създават нови продукти и услуги, както и 
превръщат цифровите ресурси в организа-
циите в нови потоци на приходи. Тези ци-
фрови технологии създават нов одитен пей-
заж, който изисква одиторите да променят 
процесите на одит, контрола и тестовете. 
Навигирането през множеството кръстоса-
ни функционални технологии в един силно 
цифров свят изисква нова порода одитори. 
Например платформите за изчислителни 
облаци позволяват на предприятията да 
управляват бизнес процеси чрез мрежова 
връзка, като елиминират конвенционал-
ната ИТ инфраструктура, която поддържа 
тези бизнес процеси. Одитът в предприятие 
на базата на облак представя различни не-
конвенционални рискове, свързани с одита, 
които могат да повлияят на системата за въ-
трешен контрол и цялостното качество на 
одита. Оценката, основана на риска за фир-
мите, използващи платформи за изчисли-
телни облаци, е заплетена, защото техноло-
гичната инфраструктура и механизмите за 
контрол може да  се управляват извън пред-
приятието, което се одитира.

Изчисленията в облак вероятно ще до-
бавят допълнителни сложности в одитор-
ските процедури, тъй като одиторите ще 
трябва да проучат доставчика на услуги в 
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облака, центъра за данни и в някои случаи 
доставчиците на трети страни, за да устано-
вят присъщия риск и потенциален риск за 
контрол. 

Също анализът на данните ще се превър-
не във важна част от процеса на одит, като 
по този начин се създава необходимостта 
одиторите да придобиват нови умения и да 
променят съществуващите процедури за 
одит. С нарастващата тенденция на анализи 
на големи обеми данни и данни в одитни-
те практики възникват опасения относно 
ефективността на конвенционалните одит-
ни процеси и процедури, за да се отговори 
на стандартите на развиващия се одитен 
пейзаж. Например, вместо да изпълнява ти-
пичната извадка от записите на клиентите, 
анализът на големите данни дава възмож-
ност на одиторите да разглеждат главната 
книга и да изследват крайните стойности и 
заключенията. Одиторите трябва  да търсят 
начини за използване на най-модерните ин-
струменти за аналитични данни, които ще 
предоставят по-добра представа за корпо-
ративните книги и записи. Инструментите 
за анализ на данни могат да окажат положи-
телно въздействие върху качеството на оди-
та. Нещо повече, инструментите за анализ 
могат да се използват и за идентифициране 
на потенциални измами, като се избират 
отклонения и трансакции за извънредни 
ситуации. 

Възникващите цифрови технологии мо-
гат да осигурят добавена стойност за оди-
торите и могат потенциално да допринесат 
за качеството на одита. Одиторите обаче 
трябва да се развиват от традиционните 
одиторски процедури и да проведат одит в 
пост-цифрова среда. Без съгласувани уси-
лия одиторите ще се борят с клиенти, кои-
то имат неконвенционални бизнес модели 
и висока цифрова интензивност. Тъй като 
предприятията се движат към дигитали-
зация, ще бъдат създадени повече опасе-
ния за одиторите в областите на контрол 
на достъпа и риска от съществени неточ-
ности, отклонения и несъответствия. Въ-
преки това, одиторите трябва да  прилагат 
нови процедури, които ще подпомогнат 
авангардните аналитични инструменти и 

технологии, които са в състояние да предос-
тавят по-добра представа за корпоративни-
те книги и записи. Тези прозрения не само 
ще направят одиторите по-ефективни, но и 
ще подобрят цялостното качество на одита.                    
/Нкванка Дж. (2014) Цифрова бизнес среда 
и качество на одита. Int J Сметка Res 2: 114. 
doi: 10.4172 / 2472-114X.1000114- Тексаски 
университет/

Клиентите за одит /или подлежащите на  
одит по закон/ проучват и внедряват цифро-
ви иновации за повишаване ефективността 
на бизнес операциите, за намиране на нови 
пазари, увеличаване на производителнос-
тта и развитие на нови  бизнес модели. Слу-
жителите винаги са онлайн и са свързани 
чрез социални медии. 

Очаква се одиторът да се движи заедно 
с тези технологии, да има добро разбира-
не за това, какво ново ще донесе цифро-
визацията  на бизнеса и как ще се развие 
следващите години – въпреки че никой не 
знае кои технологии ще го направят и ще 
бъдат ли разрушителни. Одиторът трябва 
да намери отговор как да провери нови-
те технологии, като роботи и изкуствени 
машини, как трябва да приложи цифрови 
технологии в собствения си бизнес и оди-
торски процеси, с цел да се поддържа ка-
чеството на одита, ограниченията  върху 
разходите за одит и изискването на клиен-
тите  да получават стойност за парите. Има 
нужда и възможност за подобряване на 
ефективността на одита, качеството и до-
бавената стойност за организацията чрез 
цифровизация. Условно може да се говори 
за  три основни цифрови тенденции, кои-
то оказват влияние на одита, а именно: ка-
чество на данните за  анализи, роботика и 
изкуствен интелект и блокчейн. 

 /KPMG AG Новини от Одитния комитет 
/Ausgabe 58 / Q3 2017/

Вместо заключение

Технологичният напредък е присъщ на 
дигитализацията и без съмнение ще до-
веде до множество и интересни  промени 
във вътрешния одит, в одита, извършван 
от Сметната палата, независимия одит, 
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в данъчния контрол и т.н., а защо не и за 
контролинга, като нова и съвременна кон-
цепция за целево-адаптивно управление 
на организацията, ориентирана към бъде-
щото развитие и просперитета ѝ. Поради 
това развитието на контролинга и внедря-
ването му от своя страна се очаква в бъ-
деще  да „погълне“ вътрешния контрол и 

одит, като станат част от него. Тъй като 
цифровата иновация и дигитализация се 
ускоряват напред и в бъдеще, контролът и 
одитът  са принудени  да ги следват. Това 
не е въпрос за това „дали“  трябва да се 
променят, а по-скоро „кога“ или „колко 
бързо“.

Business, https://www.aalto.fi/school-of-business/ 
[Сантери Л., Аки Л. и колектив (2015). После-
дици от дигитализацията върху управленския 
контрол – Разработка – Счетоводство за упра-
вленски контрол. Университет Аалто /Aalto 
University School of Business, https://www.aalto.
fi/school-of-business/] 
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Резюме: Споразумението за създава-
не на Африканска континентална зона 
за свободна търговия влезе в сила на 30 
май 2019 г., а на 9 юли всички държави 
на континента се присъединиха към него. 
Ако Споразумението проработи според 
очакванията, то ще свърже 1,3 млрд. чо-
века, ще формира икономически блок с 
БВП от 3,4 трилиона USD и ще стимулира 
вътрешноконтиненталната търговия. Цел-
та на статията e да се проследи процесът 
на икономическа интеграция в Африка, 

да се изследва мотивацията, обуславяща 
усилията на Африка за постигане на мно-
гостранна търговска либерализация, да 
се анализират основните елементи и да се 
оценят потенциалните ползи от създава-
нето на Африканската континентална зона 
за свободна търговия.

Ключови думи: теория на икономиче-
ската интеграция, интеграция на развива-
щите се страни, ЗСТ, икономика на Африка.

THE AFRICAN CONTINENTAL FREE 
TRADE AREA: WHY IS AFRICA 
TURNING TO MULTILATERALISM?

Assoc. Prof. Eduard Marinov, Ph.D.
Department of Economics, New Bulgarian University
eddie.marinov@gmail.com 

Abstract: The Agreement establishing the 
African Continental Free Trade Area entered 
into force on 30 May 2019 and on 9 July all 
countries on the continent joined it. If the mas-
sive deal works as hoped, it will connect 1.3 
Billion people, create a 3.4 Trillion USD eco-
nomic bloc, and heat up commerce within the 
continent itself. The article aims at tracing the 
process of economic integration in Africa, dis-

cussing the rationale behind Africa’s current ef-
forts to achieve multilateral trade liberalization, 
analyzing the main features and assessing the 
potential benefits of the implementation of the 
African Continental Free Trade Agreement.

Keywords: economic integration theory, 
developing countries integration, FTA, Afri-
can economy.
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Въведение

На 7 юли в Ниамей, Нигер, държавните и 
правителствените ръководители на всички 
африкански държави се срещнаха, за да под-
пишат документите за разширяване на кон-
тиненталната зона за свободна търговия. 
Ако зоната заработи според очакванията, 
тя ще свърже 1,3 млрд. човека, ще формира 
икономически блок с БВП от 3,4 трилиона 
USD и ще стимулира вътрешноконтинен-
талната търговия. Присъединяването на 
всички държави към това споразумение 
показва, че „Африка се движи в различна 
посока от другите региони в света – лидери-
те на континента предприемат стъпки към 
интеграция, докато доста от глобалните иг-
рачи се отклоняват от многостранните тър-
говски преговори“ (Shao, 2019).

Споразумението за създаване на Афри-
канска зона за континентална свободна тър-
говия (AfCFTA) влиза в сила на 30 май 2019 
г. Решението за нейното изграждане е при-
ето на 18-ата редовна сесия на Асамблеята 
на държавните и правителствените ръко-
водители на Африканския съюз, проведена 
в Адис Абеба, Етиопия, през януари 2012 г. 
По отношение на броя на участващите стра-
ни AfCFTA е най-голямата зона за свободна 
търговия в света от създаването на Светов-
ната търговска организация досега. Прогно-
зите на Икономическата комисия за Африка 
(UNECA) сочат, че AfCFTA има потенциал 
не само да увеличи вътрешноконтинентал-
ната търговия с 52,3% чрез премахване на 
вносните мита, но дори да удвои тази търго-
вия, ако бъдат намалени и нетарифните ба-
риери (UNECA, 2019, р. 3). Към 7 юли 2019 г. 
единствено Еритрея все още не е подписала 
консолидирания текст на Споразумението.

Влизането в сила на Споразумението е 
знаменателен момент в процеса на интегра-
ция в Африка, който започва веднага след 
като страните на континента придобиват 
своята независимост. Основните цели на 
AfCFTA са да изгради единен континента-
лен пазар на стоки и услуги, със свободно 
движение на работници и инвестиции и по 
този начин да се проправи път за ускоряване 
на създаването на митнически съюз. Зоната 

ще стимулира също и вътрешноконтинен-
талната търговия чрез по-добра хармони-
зация и координация на либерализацията и 
инструментите за улесняване на търговията 
в рамките на регионалните интеграцион-
ни общности (РИО) и в Африка като цяло. 
Очаква се AfCFTA да повиши и конкурен-
тоспособността на фирмите и на отраслите, 
разкривайки възможности за производство 
в по-големи мащаби, за по-широк достъп до 
континенталния пазар и по-добро прераз-
пределяне на ресурсите.

Целта на статията е да се анализира 
AfCFTA от историческа, теоретична и ико-
номическа гледна точка. В първата част е 
проследен процесът на икономическа ин-
теграция в Африка, втората съдържа теоре-
тичната обосновка на сегашните усилия на 
африканските страни за постигане на мно-
гостранна либерализация на търговията, а 
в последните две са изследвани основните 
характеристики и са оценени потенциални-
те ползи от прилагането на Споразумение-
то за Африканската зона за континентална 
свободна търговия.

Кратка история на икономическата ин-
теграция в Африка

Регионалната интеграция в Африка е за-
явена приоритетна цел както на африкан-
ските правителства, така и на световните 
донорски организации още от ранните го-
дини на получаването на независимост. Тя 
трябва да адресира динамиката на глоба-
лизиращата се икономика като средство за 
осигуряване на конкурентоспособност чрез 
по-добрите възможности, които предоставя 
в областта на международната търговия. В 
случая на Африка това е с още по-голямо 
значение заради колониалното наследство, 
недоброто управление и множеството кон-
фликти (UNECA, 2010, р. 23). Във връзка с 
това регионализмът се разглежда като фак-
тор, подпомагащ решаването на политиче-
ските и икономическите проблеми на кон-
тинента.

От края на 50-те години на миналия век 
регионалната икономическа интеграция, 
макар и в нейните по-недоразвити форми, 
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започва да си пробива път и в Третия свят. 
Целта е да се постигне политическо обеди-
нение, институционализирано в учредява-
нето на Съюз на африканските държави и 
правителство на този съюз. Освен полити-
ческите цели през този период се формира 
и идеята за икономическата независимост 
– „страните да са в състояние да развиват 
икономиката си въз основа на вътрешни-
те си закономерности и потребности и да 
участват в международните икономически 
отношения при спазване на принципите на 
равноправие и взаимна изгода“ (Малхасян, 
1979, с. 56). 

На 25 май 1963 г. 32 държави сформи-
рат Организацията за африканско единство 
(ОАЕ) с крайна цел създаването на конти-
нентален съюз. Организацията приобщава 
и държавите, които искат незабавно обеди-
нение, и тези, които вярват в постепенното 
му постигане. През периода между първите 
години след нейното създаване до подпис-
ването на Договора от Абуджа обаче ОАЕ 
все повече губи своето влияние и значение. 
Основната ù роля се ограничава до това да 
бъде медиатор при решаване на спорове 
и вътрешни и международни конфликти. 
Икономическите въпроси остават на заден 
план, поради което и Матюс описва органи-
зацията по-скоро като политическа, откол-
кото като икономическа (Mathews, 2008, р. 
32). Въпреки това по време на срещите на 
държавните и правителствените ръководи-
тели се заражда и развива идеята за иконо-
мически съюз, което в крайна сметка води 
до подписването на Договора за създаване 
на Африканската икономическа общност 
(ДАИО). Заради неефективността на ОАЕ 
през 1999 г. в Сирт се провежда извънред-

на среща, на която се приема декларация 
за създаването на Африкански съюз (АС), 
който да замени ОАЕ. Сред целите на декла-
рацията е и ускоряването на процеса на из-
пълнение на ДАИО. На 9 юли 2002 г. в Дър-
бан Организацията за африканско единство 
официално е преобразувана в Африкански 
съюз.

Договорът от Абуджа, с който се учре-
дява АИО, е подписан на 3 юни 1991 г. и 
влиза в сила през 1994 г. АИО е създадена 
като част от АС, като основният мотив е не-
обходимостта да се намали икономическата 
зависимост на африканските държави от 
трети страни и да се стимулират икономи-
ческото развитие и икономическият растеж. 
Договорът задава план за изграждането на 
Африкански икономически и паричен съюз 
(с обща валута) до 2028 г., предвиждащ шест 
етапа, които трябва да бъдат изпълнени за 
постепенното създаване на АИО в рамките 
на 34 години (фиг. 1). Възприет е интегра-
ционният подход, който зависи до голяма 
степен от успеха на интеграцията в рамките 
на регионалните интеграционни общности 
(РИО) (Mlenga, 2012, р. 2). В Договора из-
рично е заявено, че АИО ще бъде създадена 
основно на базата на координиране и посте-
пенна интеграция на дейностите на РИО. 
Затова и те са определени като изграждащи-
те блокове на АИО. Идеята на етапния под-
ход е, че най-напред интеграцията трябва 
да бъде осигурена на регионално ниво чрез 
формирането и укрепването на регионални 
интеграционни общности, които в опреде-
лен момент ще се слеят в АИО.

Засиленото регионално търговско съ-
трудничество чрез премахване на вътреш-
норегионалните търговски ограничения 

Фигура 1. Етапи за създаване    
на АИО. 
Източник. Съставено от автора. 
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(т.е. тарифни и нетарифни бариери) е важна 
стратегия за справяне с предизвикателства-
та, породени от малките вътрешни пазари, 
ограничените икономии от мащаба и мар-
гинализацията на африканските икономики 
в световната търговия. В резултат от тези 
фактори в Африка са създадени множество 
търговски блокове, целящи намаляване и 
премахване на търговските бариери, като 
почти всяка страна е част от повече от едно 
преференциално търговско споразумение 
(Kalenga, 2013, р. 1). Това води до проблема 
с припокриването на членството в множе-
ство и често противоречащи си търговски 
режими, което може да се разглежда като 
ограничение за ефективното изпълнение на 
съответните търговски ангажименти за вся-
ка интеграционна схема. Многобройните 
търговски споразумения в Южна и Източна 
Африка, вариращи от двустранни спора-
зумения между отделни държави до зони 
за преференциална и свободна търговия 
(ЗСТ) и митнически съюзи (МС), предста-
вляват огромно предизвикателство за биз-
неса, митническите администрации и други 
частни и правителствени органи, участващи 
в управлението или имащи за задача уле-
сняване на търговията.

В общи линии обаче може да се каже, че 
се отчита значителен напредък в осъщест-
вяването на етапите на създаването на АИО. 
Повечето РИО изпълняват задълженията 
си по ДАИО по график, при някои има из-
вестно закъснение, а други дори изпревар-
ват сроковете. Въпреки че РИО полагат дос-
та усилия за реализирането на първите три 
етапа, заложени в ДАИО, чрез приемане на 
поетапна отмяна на митата във вътрешно-
регионалната търговия, се наблюдават мно-
го разлики помежду им – някои РИО все 
още не могат да създадат ЗСТ, докато в други 
вече действа дори митнически съюз. Темпът 
на напредък не е еднакъв и при наличието 
на припокриване на членството на много 
държави в две и повече РИО е задължител-
но да се вземат стратегически решения. Във 
връзка с това създаването на Африканската 
континентална зона за свободна търговия 
може да се разглежда като първа стъпка към 
континентален митнически съюз, общ па-

зар и като крайна цел – напълно функцио-
нираща АИО. 

Мотивацията, стояща зад стремежа на 
Африка за мултилатерална интеграция

В тази част на изследването ще бъде раз-
гледана теоретичната основа за различната 
мотивация на развиващите се и на най-сла-
бо развитите страни да участват в много-
странни споразумения за международна 
икономическа интеграция, за да се намери 
отговор на въпроса защо в момента Афри-
ка полага толкова много усилия за конти-
нентално търговско споразумение и мно-
гостранна либерализация, когато повечето 
от участниците в глобалната икономика се 
насочват към двустранни търговски спора-
зумения и дори налагат мерки, напомнящи 
на чист протекционизъм.

В повечето случаи теориите за иконо-
мическата интеграция и ползите от нея – и 
тези за динамичните ефекти, но особено за 
статичните ефекти на интеграцията, не са 
приложими по отношение на слаборазви-
тите и развиващите се страни. Една от при-
чините е, че проблемите на тези страни са 
свързани с икономическото развитие, а не 
толкова с относителните промени в харак-
теристиките на производството и потребле-
нието. Още Балаша твърди, че теоретичната 
литература по въпросите на икономиче-
ската интеграция разглежда митническите 
съюзи само сред индустриализираните дър-
жави (Balassa, 1965, p. 16).  

Традиционната теория приема, че кол-
кото по-големи (в икономически план) са 
участващите страни, толкова по-значител-
ни ще бъдат ползите от интеграцията. Спо-
ред Абдел Джабер, ако размерът на иконо-
миката се измерва с брутния национален 
продукт, ползите от интеграцията за раз-
виващите се страни са незначително малки 
(Abdel Jaber, 1971, р. 262). Балаша пък смята, 
че ползите от интеграция зависят не един-
ствено от размера на участващите страни, 
но и от техния темп на икономически рас-
теж. Следователно, тъй като развиващите се 
икономики растат с по-високи темпове от 
вече развитите, ползите от интеграцията за 
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тях биха били още по-големи (Balassa, 1961, 
р. 38). Друг възможен измерител на разме-
ра на интеграционната общност е броят на 
населението. Според този критерий разви-
ващите се страни със сигурност ще имат 
полза от участието си в интеграционни про-
цеси, тъй като обикновено са пренаселени 
(Hosny, 2013, р. 144).

В общи линии развиващите се държа-
ви са специализирани в производството 
на продукти на първичния сектор, в което 
няма нищо лошо, ако икономическият из-
лишък, получен от този сектор, може да се 
преразпредели и инвестира ефективно в 
останалите (Abdel Jaber, 1971, р. 256–257). 
В повечето случаи обаче това не е така, по-
ради което по-голяма част от развиващите 
се страни предприемат политика на дивер-
сификация и заместване на вноса за уско-
ряване на икономическия растеж. Съще-
временно балансиран растеж може да бъде 
постигнат и чрез увеличаване на размера на 
пазара, използване на икономии от мащаба 
и разширяване на вътрешносекторната тър-
говия, т.е. чрез икономическа интеграция, 
но за да се постигнат тези ефекти е необхо-
дима силна воля – както икономическа, така 
и политическа. 

В миналото развиващите се страни са 
търсели мотивация за икономическа ин-
теграция в ползите от отклоненията в 
търговията, от заместващата вноса индус-
триализация и теорията на учебното поле. 
По-късно, с въвеждането на идеите за ди-
намичните ефекти от интеграцията, те за-
почват да намират обосновка за интегра-
ция в икономиите от мащаба, създаването 
на инвестиции, технологичния трансфер и 
т.н. Днес обаче интеграционните инициа-
тиви на развиващите се страни далеч над-
хвърлят подобни аргументи – повечето от 
тях предприемат политики на търговска 
либерализация и дерегулация като част от 
цялостните им програми за стабилизация, 
съгласувани с международните организа-
ции. Този подход има за цел политиките на 
икономическа интеграция да станат съв-
местими и допълващи спрямо останалите 
политики за насърчаване на международна-
та конкурентоспособност. Затова повечето 

развиващи се държави разглеждат иконо-
мическата интеграция като инструмент за 
по-конкурентно включване в глобалната 
икономика (Hosny, 2013, р. 143).

Липси приема, че колкото по-нисък е 
делът на международната търговия в БВП 
на страните-членки, толкова по-големи са 
очакваните ползи от МС по отношение на 
благосъстоянието (Lipsey, 1960, р. 508–509). 
Това е много съществено за развиващите се 
държави, защото търговията като процент 
от БВП в страните с ниски доходи винаги 
е била по-малка, отколкото в тези с високо 
ниво на доходите, въпреки че през послед-
ните години диспропорцията спада (Hosny, 
2013, р. 144–145). Същото обаче не се отна-
ся за страните със средни нива на доходите 
и за най-слабо развитите страни – при тях 
делът на търговията от БВП е дори по-зна-
чителен, отколкото в държавите с високи 
доходи. Оттук може да се направи изводът, 
че този критерий не е приложим спрямо 
развиващите се страни, защото подгрупите 
между тях могат да са с по-голям или по-ма-
лък дял на търговия от БВП в сравнение с 
държавите с високи доходи.

Според Липси МС ще донесе повече пол-
зи по отношение на благосъстоянието, ако 
делът на вътрешнорегионалната търговия 
нараства, а този с останалия свят намаля-
ва (Lipsey, 1960, с.508–509). Доказано е, че 
търговията между развиващите се държа-
ви винаги е доста по-слаба от тази между 
развитите, което предполага, че ползите от 
интеграцията по отношение на благосъс-
тоянието също ще са по-малки.

Други изследователи (Balassa, 1965; 
Abdel Jaber, 1971) обаче смятат, че това 
предположение не трябва винаги да се при-
ема за вярно. Те изброяват няколко фак-
тора, които ограничават търговията меж-
ду развиващите се държави, и изтъкват, 
че ако тези препятствия се премахнат, е 
твърде вероятно търговските потоци меж-
ду развиващи се страни, осъществяващи 
интеграционен процес, да нарастват. Сред 
факторите са: първо, ниско ниво на ико-
номическо развитие; второ, неподходяща 
транспортна инфраструктура и съоръже-
ния; трето, контрол върху чуждестранната 
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валута и други ограничения на вноса; чет-
върто, неподходящ маркетинг; пето, липса 
на стандартизация.

Широко признато е, че най-добрият ин-
дикатор за успеха на едно интеграционно 
споразумение е повишаването на дела на 
вътрешно- и междурегионалната търговия 
в общия обем на търговията на страни-
те-членки. Въпреки че е важен аспект на 
интеграцията, това не трябва да се разглеж-
да като единствената ù цел (Inotai, 1991, р. 
10). Също толкова значими са и индустри-
алното развитие, изграждането на адек-
ватна инфраструктура, повишаването на 
технологичното ниво и т.н. Освен това на-
растването на регионалната търговия може 
да е резултат от отклонения в търговия-
та от по-ефективни и конкурентоспособ-
ни външни държави. Ето защо то може да 
се разглежда като положително само ако е 
съчетано с подобряване на конкурентоспо-
собността на световните пазари като цяло.

По-голяма част от вноса на развиващи-
те от развитите страни се състои от капи-
талови стоки. От гл.т. на динамиката инте-
грацията между развиващите се държави 
изисква по-съществени инвестиции и след 
като повечето от тях са внасяни от развити-
те страни под формата на капиталови сто-
ки, е твърде вероятно обемът на вноса на 
интегриращите се развиващи се държави да 
нарасне. Следователно дългосрочната цел 
на интеграцията между развиващи се стра-
ни не трябва да е намаляване на търговията 
с останалия свят, а по-скоро промяната на 
нейната структура (Mikesell, 1965, р. 209).

Ако в резултат от интеграция между раз-
виващи се държави настъпят отклонения в 
търговията на потребителски стоки, това би 
освободило повече чужда валута за внос на 
капиталови стоки от трети (развити) дър-
жави (Sakamoto, 1969, р. 293). По този на-
чин обемът на търговията с останалия свят 
може да не се измени или е възможно дори 
да нарасне, но важното е, че се променя ней-
ната структура.

Друга особеност е, че докато при разви-
тите страни инициатор и катализатор на 
икономическата интеграция са икономи-
ческите групи заинтересувани (Haas and 

Schmitter, 1964, p. 705–706), при развиващи-
те се държави много често тя се осъщест-
вява първоначално като политическа цел 
и усилие, което в повечето случаи води до 
незадоволителни икономически резултати. 
Процесите на интеграция могат да бъдат 
интерпретирани и от гледна точка на ком-
бинацията на икономически и политически 
детерминанти (пак там, с. 713–720). 

От казаното дотук става ясно, че съ-
ществуват различия между процесите на 
интеграция при развитите и при разви-
ващите се и слаборазвитите държави. В 
първите се проявяват основно статичните 
и динамичните ефекти, описани в класи-
ческата и в новата теория за регионална-
та интеграция. Във вторите мотивацията, 
стояща зад икономическата интеграция, не 
може да бъде обяснена само с помощта на 
посочените ефекти – някои фактори от тях 
са по-силни, а други, обратното – по-сла-
би. За да се оценят ползите от интеграци-
ята на развиващите се страни, трябва да 
се вземе под внимание тяхната специфика, 
например стадий на икономическото раз-
витие, структура на икономиките, характе-
ристики на производството и търговската 
политика и др., както и да се имат предвид 
сложните политически детерминанти на 
икономическата интеграция при развива-
щите се държави.

Въпреки че „ползите от либерализация-
та са важни и очевидни, но те вече са реа-
лизирани за повечето от развитите иконо-
мики“ (Ackerman, 2016, р. 4), по-ниското 
ниво на икономическо развитие, малкият 
обем на вътрешноконтинентална търговия 
и бързият темп на икономически растеж, 
както и желанието за по-голяма пазарна и 
преговорна сила в световната икономика, 
очертават ползите за африканските страни 
от създаването на многостранно търгов-
ско споразумение като Африканската кон-
тинентална зона за свободна търговия. „В 
общ африкански мащаб икономическото 
въздействие на AfCFTA ще бъде значител-
но – премахването на митата върху вътреш-
ноконтиненталната търговия ще увеличи 
нетния доход на континентално ниво с 2,8 
млрд. USD годишно“ (Shao, 2019).
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Африканска континентална зона за 
свободна търговия: обхват, основни еле-
менти и приложение

Когато бъде завършена, AfCFTA ще бъде 
зона за свободна търговия на целия конти-
нент за онези държави, които са депозира-
ли своите ратификационни инструменти. 
Заедно със свободното движение на хора и 
единния пазар на въздушен транспорт тя е 
водещ компонент на по-широката програма 
„Програма 2063“ – рамката на Африканския 
съюз за структурни реформи и развитие. 
От съществено значение за осъществяване 
на ползите от AfCFTA са инициативите на 
АС за стимулиране на вътрешноконтинен-
талната търговия, програмите за развитие 
на инфраструктурата и за ускорено индус-
триално развитие на Африка (Tralac, 2018, р. 
8). Въпреки че се нарича „зона за свободна 
търговия“, AfCFTA ще бъде по-близка до 
всеобхватно споразумение за партньорство, 
тъй като обхватът ѝ надхвърля търговията 
със стоки, включвайки услуги, инвестиции, 
конкуренция и интелектуална собственост.

Основните цели на AfCFTA са да създаде 
единен континентален пазар на стоки и ус-
луги, със свободно движение на работници и 
инвестиции и по този начин да се проправи 
път за ускоряване на изграждането на мит-
нически съюз. Той ще стимулира и вътреш-
ноконтиненталната търговия чрез по-добра 
хармонизация и координация на либерали-
зацията и инструментите за улесняване на 
търговията както в рамките на регионални-
те интеграционни общности, така и в цяла 
Африка. Очаква се също AfCFTA да повиши 

конкурентоспособността на фирмите и на 
отраслите чрез използване на възможности 
за мащабно производство, за разширява-
не на достъпа до континенталния пазар и 
по-добро преразпределяне на ресурсите.

Основните цели на Споразумението, 
засягащи търговията със стоки, са посте-
пенно премахване на митата; прогресивно 
отстраняване на нетарифните бариери; по-
вишаване на ефективността на митниците, 
улесняване на търговията и транзита; съ-
трудничество във връзка с техническите, 
санитарните и фитосанитарните пречки 
пред търговията; развитие и популяризи-
ране на регионалните и континенталните 
стойностни вериги; социално-икономиче-
ско развитие, диверсификация и индустри-
ализация в цяла Африка.

По отношение на услугите главните цели 
включват: повишаване на конкурентос-
пособността на услугите; насърчаване на 
устойчивото развитие; стимулиране на ин-
вестициите; ускоряване на усилията за ин-
дустриално развитие;  поощряване на раз-
витието на регионални стойностни вериги; 
прогресивно либерализиране на търговията 
с услуги.

Споразумението за AfCFTA е рамков 
инструмент (Tralac, 2018, р. 2). Във фаза I 
се договарят търговията със стоки и търго-
вията с услуги, като преговорите по редица 
въпроси продължават (например относно 
правила за произход, тарифни отстъпки и 
т.н.). Фаза II обхваща правата върху инте-
лектуалната собственост, инвестициите и 
конкуренцията (фиг. 2).
 

 

Фигура 2. Фази на прилагане 
на Споразумението за AfCFTA
Източник. Tralac, 2019, р. 5.
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Споразумението за AfCFTA определя 
амбициозен график за по-нататъшни прего-
вори, който обаче може да бъде изменен от 
държавите-членки. Според Споразумение-
то изпълнените приложения към Прото-
кола за търговия със стоки, приложенията 
към Протокола за правилата и процедурите 
за уреждане на спорове и списъкът на при-
оритетните сектори за търговия с услуги 
трябва да бъдат представени до юли 2020 г. 
за приемане в рамките на сесия на Асамбле-
ята на АС. Петте договорени приоритетни 
сектора на услуги са транспорт, комуника-
ции, туризъм, финансови и бизнес услуги. 
Преговорите относно правилата за произ-
ход тепърва ще завършват. Решението на 
Асамблеята на АС предвижда също, че гра-
фикът за намаляване на митата и графици-
те на специфичните ангажименти за търго-
вията с услуги трябва да бъдат представени 
през януари 2020 г. Предвидено е втората 
фаза на преговорите да започне през август 
2018 г. за договаряне на протоколите за ин-
вестиции, конкуренция и интелектуална 
собственост. Преговорите обаче все още не 
са започнали, макар че решението на Асам-
блеята на АС изисква тези протоколи да 
бъдат представени за приемане на сесията 
през януари 2020 г.

Преговорите целят постепенно нама-
ляване и премахване на митата и нетариф-
ните бариери върху стоките. На този етап 
намерението е в рамките на 5 години (или 
10 за най-слабо развитите държави) 90% от 
тарифните линии да са с нулеви мита. Мо-
далностите предвиждат също членовете да 
преговарят за чувствителни продукти (при 
поискване), при които периодът за понижа-
ване на митата до нула би могъл да се  удъл-
жи – 10 години за всички и 13 години за 
най-слабо развитите страни. Чувствителни-
те продукти и схемите за намаляване на ми-
тата върху тях могат да бъдат различни във 
всяка двустранна връзка. Търговията в рам-
ките на РИО ще продължи според действа-
щите в тях търговски режими (митнически 
съюзи или зони за свободна търговия). Но-
вата митническа либерализация в рамките 
на AfCFTA ще се прилага само спрямо дър-
жави-членки, които нямат съществуващо 

споразумение помежду си. Например стра-
ните, които участват в Южноафриканския 
митнически съюз (SACU), нямат никакви 
преференциални търговски споразумения 
с членките на Икономическата общност на 
западноафриканските държави (ECOWAS), 
така че в този случай трябва да се опреде-
лят тарифни отстъпки (Tralac, 2018, р. 6). 
AfCFTA предвижда като своя цел създава-
нето на континентален митнически съюз, 
но това е много далеч във времето.

Както казва номинираният за лидер на 
AfCFTA Мамаду Исофу, президент на Ре-
публика Нигер, „бебето AfCFTA е здраво 
и расте. Трябва да гарантираме, че бебето 
ще продължава да расте. Решенията, които 
вземаме, са много критични в това отноше-
ние. И когато това бъде постигнато, нашият 
глас и възможността ни да оказваме влия-
ние също ще се увеличат. По този начин ще 
бъдем в по-добра позиция да договорим 
взаимноизгодни партньорства с останалия 
свят. Сега трябва да се стремим да приклю-
чим преговорите и да преминем към фазата 
на изпълнение, за да поддържаме инерци-
ята на растежа на бебето в Африка ..., сега 
достигнахме критична точка в процеса на 
реализиране на визията за създаване на 
единен африкански пазар. Предстои да вле-
зем в оперативната фаза на това пътуване. 
Това ще бъде предизвикателство. Въпреки 
това при постигнатото досега смятам, че 
сме готови да посрещнем всяко предизви-
кателство, независимо колко сложно е то. 
Както се казва в популярната поговорка, 
„където има воля, има начин“. Нашата воля 
да продължим това пътуване е силна и не-
поклатима“ (AU, 2019b, р. 7–8).

Някои факти и данни за Африка

Макар че Африка е вторият по тери-
тория и по население континент в света, 
държавите там са с най-слабо развитата 
икономика. Основната причина за това е 
характерът на националните стопанства 
на повечето от тях, които са ресурсно-ба-
зирани, ориентирани главно към развитие 
на първичния сектор. Държавите в Африка 
имат нарастваща роля в световната полити-
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ка и икономика, най-вече от гледна точка на 
големия икономически потенциал и на при-
родните богатства, с които разполагат, как-
то и поради преориентацията им към демо-
кратични ценности и пазарна икономика. 

Общо Африка е най-бедният континент 
в света – тук все още се усеща негативно-
то влияние на редица фактори, наследени 
от колониализма, робството, местната ко-
рупция, социалистическите икономически 
политики и междуетническите конфликти. 
В Африка са съсредоточени повечето от 
най-слабо развитите държави в света (34), 
а много от страните са изправени и пред 
трудности, свързани с преодоляването на 
бедността, глада, болестите и засушаването. 

Въпреки всичко през последните години 
(от 2011 г. насам) това е един от най-бързо 
развиващите се региони в глобален аспект. 
Според оценки на МВФ шест от най-бър-
зо развиващите се икономики в света за 
периода 2001–2010 г. са разположени на юг 
от Сахара (Ангола – 11.1% средногодишен 
ръст, Нигерия – 8.9%, Етиопия – 8.4%, Чад 
– 7.9%, Мозамбик – 7.9%, Руанда – 7.6%), а 
през 2011–2015 г. държавите със средного-
дишен темп на растеж от 7–8% са вече седем 
(Етиопия, Мозамбик, Танзания, Конго, Гана, 
Замбия, Нигерия) (IMF, 2018).

Основният потенциал за развитие на ре-
гиона е населението. През 2015 г. то е над 1 
млрд. човека, с темп на нарастване от 2.3%, 
като според сегашните предвиждания през 
2050 г. числеността му ще бъде между 1.5 и 2 
млрд. човека (UN, 2015). Гъстотата на насе-
лението е 42 човека на кв. км (за сравнение 
в Западна Европа тя е 170, а в Азия – 140 чо-
века на кв. км). Средната възраст в повечето 
държави в Африка е под 20 години (за срав-
нение тя е над 30 в Азия и Латинска Аме-
рика, 36 в САЩ и над 40 години в Европа и 
Япония).

Търговските потоци на Африка растат 
непрекъснато от началото на века, като тем-
път на растеж е почти два пъти по-висок от 
този в глобалната икономика, а износът се 
увеличава по-бързо от вноса (фиг. 4).   

Повечето от стоките, търгувани от аф-
риканските държави, имат ниска добаве-
на стойност и включват основно суровини 
(най-вече горива и земеделска продукция). 
Основните експортни стоки на континента 
са горивата и минералите – те заемат над 
половината от износа, от които около 75% 
са горива. В световен мащаб регионът е ос-
новен износител на злато, уран, хром, вана-
дий, антимон, колтан, боксит, желязна руда, 
мед и манган.

Африка е силно зависима от вноса на об-
работени изделия – той е близо 2/3 от об-
щия внос, като почти половината от него 
(48%) заема вносът на машини и оборудва-
не. Наблюдава се положителна тенденция 
– вносът на промишлени стоки, машини 
и оборудване нараства по-бавно от общия 
(съответно 13 и 12% среден годишен ръст). 
Обработените стоки и най-вече машини-
те и оборудването продължават да заемат 
висок дял от вноса. Въпреки че това като 
цяло може да се оцени като положителна 
тенденция, тъй като става въпрос за инвес-
тиционни активи, то отразява две основни 
слабости на структурата на икономиките 
на континента: първата е продължаваща-
та силна зависимост от внос на средства за 
производство, която показва, че в африкан-
ските държави все още не се е, а трябва да се 
осъществи технологична трансформация; 
втората е неуспехът на производствения 
сектор да заеме полагащото му се от глед-
на точка на глобалните стойностни вериги 
място при вноса на потребителски стоки, 
който, както твърди Али-Динар, пропор-
ционално запазва нивата си от началото 

 

Фигура 3. Основни 
икономически и демографски 
показатели на Африка 
Източник. World Development 
Indicators.
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на 70-те години на миналия век (Ali-Dinar, 
1995, р. 30).

Главните търговски потоци на държа-
вите в Африка са силно зависими от ис-
торическите им връзки с останалия свят 
и особено с Европа. Над 80% от износа на 
африканските страни са насочени към паза-
ри извън континента; подобен е и делът на 

вноса, идващ от външни източници (фиг. 4). 
Основните търговски потоци на африкан-
ските държави, съставляващи близо 80% от 
общия обем на търговията, са насочени към 
ЕС (33% за 2018 г.), Китай (16%), вътрешно-
континентална търговия (15%), САЩ (5%), 
Индия (5%), Япония (3%) и Русия (1%). 

 

 

Фигура 4. Външна 
търговия на Африка
Източник. UN 
COMTRADE.

Въпреки че Европейският съюз запазва 
лидерското си място като търговски парт-
ньор, главните тенденции, които се наблю-
дават в целия регион на Африка, са пре-
насочването на търговските потоци от ЕС 
и САЩ към Китай и Индия. Нещо повече 
– по-внимателното вглеждане в данните за 
последните 15 години показва, че колебани-
ята в търговията на Африка се дължат преди 
всичко на движения в същата посока на тър-
говията именно с Китай и Индия. Африкан-
ските държави търгуват относително малко 
помежду си, но имат потенциал да засилят 
търговията от гледна точка на географската 
близост, културното наследство и размера 
на икономиките. След 2000 г. междурегио-
налната търговия нараства с по-бързи тем-
пове в сравнение с общия обем на търгов-
ските потоци, но делът и обемът ù остават 
относително малки. 

Не е случаен фактът, че през последните 
няколко години множество от лидерите на 
най-големите икономики в света осъщест-
вяват визити в региона на Африка – дори 
и на места, които никой от предшествени-
ците им не е посещавал. Наред с огромното 
ресурсно богатство и все по-отварящите се 
пазари, Африка, макар че в момента произ-
вежда малко под 3% от световния БВП, кон-
центрира в себе си над една четвърт (26.2%) 
от населението в света под 15 години – бъ-
дещите работници и потребители.

Вместо заключение: Потенциалните 
ползи от AfCFTA

Потенциалът за развитие на региона на 
Африка несъмнено е огромен. Безспорно е 
и че през последните години се наблюдава 
съществено пренареждане на основните 
външни играчи, а и някои от държавите в 
региона започват да участват сериозно как-
то в регионалните, така и в световните меж-
дународни икономически отношения. Съз-
даването на Африканската континентална 
зона за свободна търговия има потенциал 
да превърне Африка в сериозен играч в све-
товното стопанство. 

Както беше посочено, ако Споразуме-
нието бъде спазено, Африканската конти-
нентална зона за свободна търговия може 
да обедини 1.3 милиарда човека, да създа-
де икономически блок с БВП от 3.4 трили-
она USD и да засили търговията в рамките 
на самия континент. Наред с това то ще е 
от полза както за африканските, така и за 
международните инвеститори, тъй като ще 
улесни възможностите за разширяване на 
операциите в региона, като по този начин 
ще повиши нетния доход на континентал-
но ниво, икономическия растеж и благосъ-
стоянието.

От теоретична гледна точка някои от 
основните потенциални ползи от прилага-
нето на предвидените в Споразумението за 
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създаване на Африканската континентална 
зона за свободна търговия инструменти са:

• Производителите веднага получават 
достъп до: по-евтини суровини и пре-
работени стоки от други африкански 
страни; по-голямо разнообразие от 
суровини и преработени продукти; 
по-голям пазар за своите продукти. 
Това им позволява да произвеждат 
по-ефективно и конкурентно и при 
по-значителни икономии от мащаба. 

• Потребителите незабавно печелят от 
достъпа до по-евтини продукти от дру-
ги африкански страни и от по-голямо-
то разнообразие от продукти. И двете 
подобряват тяхното благосъстояние. 

• Интеграцията на континенталната 
търговия спомага да се преодолеят 
предизвикателствата, свързани с мно-
жеството припокриващи се търговски 
споразумения в Африка.

• Разширеният регионален пазар пре-
доставя стимули за входящи преки 
чуждестранни и за трансгранични 
инвестиции. Повечето пазари в Аф-
рика са малки, но много инвестиции 
в индустриалния сектор изискват го-
леми икономии от мащаба, за да бъдат 
печеливши. Разширеният африкански 
пазар създава мащаба, необходим за 
повече инвестиции. 

• Интегрираният африкански пазар уле-
снява конкурентното взаимодействие 
между африканските фирми, като съз-
дава динамични ползи от конкурен-
цията. За разлика от тях монополите 
и олигополите имат малък стимул 
да станат по-ефективни, да намалят 
разходите или да създадат иновации. 
Към момента монополните пазари са 
широко разпространени в цяла Афри-
ка, а създаването на възможности на 
африканските предприятия да се кон-
курират на пазарите на други държави 
може да отключи конкурентният на-
тиск, необходим за дългосрочен рас-
теж на производителността. 

• По-добрият достъп до вносни сурови-
ни и преработени стоки намалява раз-
ходите за иновации. Фирмите могат да 
иновират, използвайки нови комбина-
ции и разновидности на вложените в 
производството продукти. 

• AfCFTA може да предизвика откло-
нения в търговията (trade diversion) 
към африканските държави за сметка 
на трети страни. Това може да увели-
чи относителната цена на износните 
стоки в континента, като стимулира 
допълнителни инвестиции, производ-
ство и заетост в експортноориентира-
ните отрасли. 

• Диверсификацията на търговията и 
преминаването към търговия с ин-
дустриални стоки ще поощрят дълго-
срочния икономически растеж на Аф-
рика. Във вътрешноконтиненталната 
търговия делът на индустриалните 
стоки и на стоките с по-висока доба-
вена стойност е значително по-висок 
в сравнение с търговията на Африка 
с останалия свят. Насърчаването на 
вътрешноконтиненталната търговия 
може да генерира индустриална ди-
версификация и да катализира струк-
турна трансформация на икономики-
те на континента.  

Сред конкретните предвидени ползи 
(UNECA, 2019, р. 2) могат да бъдат откроени:

• вътрешноконтиненталната търго-
вия ще се увеличи с 52.3% (34.6 USD) 
в сравнение с базовия сценарий без 
AfCFTA;

• индустриалният износ на Африка ще 
нарасне с 53.3% (27.9 милиарда USD);

• реалните заплати ще се увеличават 
както за неквалифицираните работ-
ници в селскостопанския и неземе-
делския сектор, така и за квалифи-
цираните работници, като се очаква 
малко преориентиране в заетостта от 
селскостопанския към неземеделския 
сектор.
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За да бъдат осъществени всички тези 
ползи, наред с намаляването на митата е 
необходимо да се прилагат и допълнителни 
политики (например ограничаване на нета-
рифните мерки и трансакционните разхо-
ди). Така не само ползата от AfCFTA ще се 
увеличи максимално, но и ще се гарантира, 
че позитивите се разпределят равномерно и 
всички страни печелят. Освен това най-ва-
жните ползи от AfCFTA ще бъдат реализи-
рани в дългосрочен план, тъй като Спора-
зумението допринася за икономическото 
преструктуриране на африканските иконо-

мики към по-продуктивни индустриализи-
рани и експортноориентирани отрасли и за 
подобряване на инвестиционния климат.

Както сегашният председател на съюза, 
египетският президент Абдел Фатах ал Сиси 
изтъква по време на срещата на върха на 
Африканския съюз през юли 2019 г.: „Очи-
те на света са насочени към Африка. Успе-
хът на AfCFTA ще бъде истинският тест за 
постигане на икономически растеж, който 
ще превърне в реалност мечтата на хората 
за благополучие и качество на живот“ (AU, 
2019a).
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Въведение

Валутните резерви са част от инструмен-
тите на една централна банка и съответно на 
дадена държава за поддържане стабилността 
на местната парична единица. Въпреки това, 
те нямат това значение, което са имали до 
70-те години на XX век с прекратяването на 
действието на златно-доларовия стандарт 
или системата от фиксирани валутни курсове 
„Бретън-Уудс“. Това твърдение се отнася пре-
димно за развитите държави, докато тези, оп-
ределяни като развиващи се и нововъзниква-
щите пазари се стремят да поддържат свой 
валутен резерв, а в повечето случаи дори го 
увеличават. 

Целта на статията е да се разгледат воде-
щите тенденции при валутните резерви в 
света днес и да се представи тяхното отра-
жение върху икономическата политика като 
цяло, и в частност върху финансовата. 

Статията се състои от две части, в които 
последователно се постига поставената цел, 
като в първата част с представени основни-
те тенденции по отношение на структурата и 
състава на валутните резерви в света, вклю-
чително и в България. Втората част е насо-
чена към ролята на валутните резерви върху 
икономическата и финансовата политика. 

1. Тенденции при обема и структурата 
на валутните резерви 

Международните валутни резерви са 
средства, които се управляват от централна-
та банка на дадена държава. Освен че те се 
прилагат за поддържането на стабилността 
на местната парична единица, а оттам и на 
финансовата и банковата система в стра-
ната, те изискват и разходи за поддържане. 
Въпреки това, в условия на криза, включи-
телно и външни кризи, те отново са възмож-
ност за намаляване на негативните ефекти. 
По време на глобалната финансова и иконо-

мическа криза например, се наблюдава ръст 
в международните резерви на страните, и 
то предимно на развиващите се икономики 
в Азия за ползването им като буфер. 

Поддържането на значителни резерви 
се обяснява и с подобряване на кредитния 
рейтинг на дадена страна и повишаване на 
доверието в нейната икономика. Това се от-
разява чрез намаляването на разходите при 
заемане на международните пазари и вър-
ху общата цена на кредита за тази държава 
(Romero, 2005).

Съществуват няколко аспекта по отно-
шение на международните валутни резерви 
в съвременната икономика:

• На първо място, това е свързано с от-
ношението между валутнокурсовите 
режими и валутните резерви;

• На следващо място, валутните резер-
ви се разграничават по обем при раз-
витите и развиващите се страни. 

• На трето място, това е структурата 
на валутните резерви, които се със-
тоят освен от чуждестранна валута 
под формата на депозити и финансо-
ви инструменти, и от монетарно зла-
то и специални права на тираж, като 
процентното разпределение определя 
тяхната ликвидност.

Тези три аспекта са разгледани, за да се 
представи връзката на международните ва-
лутни резерви поотделно, въпреки че при 
тяхното анализиране и управление се раз-
глеждат цялостно. 

Валутнокурсови режими и валутни ре-
зерви. Валутнокурсовите режими, прилага-
ни от отделните държави се разпределят в 
две основни групи: фиксирани и плаващи. 
Класификацията е на Международния ва-
лутен фонд и е приета от 2009 г., като се ана-
лизира годишно в Доклада за валутнокур-
совите режими и ограничения (International 

1 Класифицираните от Международния валутен фонд валутнокурсови режими са: фиксирани и плаващи. 
Фиксираните се делят на постоянно фиксирани (без собствено платежно средство и паричен съвет) и 
променливо фиксирани (конвенционално фиксиране, стабилно фиксиране, пълзящо фиксиране, пълзящ 
валутнокурсов режим, фиксиран валутнокурсов режим в хоризонтална лента). Плаващите валутнокур-
сови режими са два вида: управлявано плаване и свободно плаване. 
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Monetary Fund, 2019). Така се постига съ-
поставимост на прилаганите валутни кур-
сове и свързаните с тях политики в различ-
ни части на света.

Когато се разглеждат разновидностите 
на валутнокурсовите режими спрямо съх-
раняваните международни резерви е ясно, 
че централната банка при фиксираните ва-
лутни курсове се нуждае от поддържането 
на подобни средства.

При държавите, прилагащи фиксирани 
валутнокурсови режими (постоянно фи-
ксирани и променливо фиксирани), валут-
ните резерви са необходими за поддържане 
на фиксирания валутен курс на местната 
към избраната резервна валута или кош-
ница от валути. В случаите, за които това се 
отнася за паричен съвет, международните 
валутни резерви трябва да се поддържат в 
размер на минимум от 100% от резервната 
валута или кошница от валути спрямо па-
ричната маса в обращение. Това изисква ва-
лутните резерви да са в преобладаващата си 
част от резервната валута, към която е фи-
ксирана местната парична единица. 

При променливо фиксираните валут-
нокурсови режими, поддържането на ва-
лутните резерви не се отнася до даден за-
дължителен обем в определени валути. 
Въпреки това, за поддържането на избра-
ния от централната банка валутнокурсов 
режим са необходими достатъчно средства 
за извършване на интервенции, в случаите, 
когато това е необходимо. Напр. при нали-
чие на спекулативни атаки спрямо валут-
ния курс, външни и вътрешни кризи за ико-
номиката и др. 

Разбира се, държавите, възприели ва-
лутнокурсовия режим на управлявано 
плаване, също се нуждаят от международ-
ни резерви, чрез които централната банка 
да се включва в подкрепа на местната ва-
лута. Освен това, поддържането на голям 
обем от валутни резерви демонстрира спо-
собността за запазване на избрания валут-
нокурсов режим и е буфер за посрещане на 
дисбалансите в платежния баланс на стра-
ната чрез възможността да се осигурява 
финансиране, когато това е необходимо. 
Така също се гарантира функционирането 

на паричния, капиталовия и валутния па-
зар (Sunner, 2017). 

Международните валутни резерви при 
преобладаващата част от валутнокурсо-
вите режими са необходими за поддържа-
не на избрания валутен курс и се ползват 
като инструмент на централната банка за 
реализиране на интервенции в подкрепа 
на местната валута или поддържане на фи-
нансовата стабилност в страната. Така оста-
ват два режима на страните, без собствено 
платежно средство и на свободно плаване, 
при които изискванията за поддържане на 
валутни резерви не са обвързани с валутно-
курсовия режим. Въпреки това, наличието 
на валутни резерви и при тях допринася за 
стабилността по време на криза. 

Валутни резерви в развити и развиващи 
се страни. Освен по отношение на валут-
нокурсовия режим, обемът на резервите се 
разграничава при развитите и развиващите 
се страни. 

За последните 25 години се наблюдава 
значителен ръст във валутните резерви в 
света, като през 1995 г. те са били в размер от 
1 389 816 млрд. щ.д., а през първото триме-
сечие на 2019 г. вече са 11 590 874 млрд. щ.д. 
(International Monetary Fund, 2019a). След 
2006 г. делът на развиващите се икономики 
е около и над 50%, като тази тенденция на 
ръст на резервите продължава да се запазва 
и до днес, и то с още по-висок дял (прибли-
зително е между 60–65% след 2015 г.). 

Водещата държава по валутни резерви е 
Китай, която към м. юли 2019 г. разполага 
с над 3 трлн. щ. д. (3 383 039.00 млн. щ. д.), 
следвана от Япония с 1 364 919.00 млн. щ. д. 
Доближаващи се до бариерата от един три-
лион щ. д. са и Еврозоната с 909 188.00 млн. 
щ.д. и Швейцария с 829 416.00 млн. щ. д. На 
фиг. 1 са представени водещите 20 държави 
по обем на валутните резерви в света към 
м. юли 2019 г. по данни на Международния 
валутен фонд. 

От държавите, притежаващи най-голе-
ми международни резерви в света, разгра-
ничението между развити и развиващи се е 
почти наполовина, ако не се включи евро-
зоната. Но ако се разгледа информацията за 
последните 30 години за валутните резерви, 
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всъщност ще се установи, че именно на раз-
виващите се икономики се дължи ръстът в 
резервите в света в сравнение с развитите 
държави. 

Международните резерви към парична-
та маса М2 е показател, чрез който се търси 
повишаване на доверието в местната парич-
на единица чрез необходимия обем резерви. 
Счита се, че оптималните граници за този 
показател са между 5% и 20% в зависимост 
от прилагания валутнокурсов режим.

Връзката между валутните резерви и 
търговията се отразява в показателя резер-
ви към внос в страната. При страните с ни-
ски доходи и ограничение до финансовите 
пазари се търси покритие на резервите вър-
ху вноса за период от три до четири месеца. 
Обикновено, спазването на това правило е 
предимно краткосрочна мярка за преодо-
ляване на външни кризи. В случай че про-
дължат затрудненията в икономическата и 
финансовата политика, то и други мерки са 
необходими за тяхното преодоляване. 

Съотношението международни резерви 
към БВП не се счита за достатъчно надеж-
ден индикатор за поддържане на определен 
обем от резервите. Потвърждение на това 
правило е и Фиг. 1, където развиващите се 
икономики, независимо от своя БВП, под-
държат значителен обем от резерви. 

Изброените показатели за определяне 
нивото на валутните резерви в дадена ико-
номика непрекъснато се допълват и разши-
ряват. Но изборът за съответния обем на 
резервите е свързан с поддържането на тях-
ната структура и ликвидност. Това освен от 
избрания валутнокурсов режим и следвана-
та парична политика се влияе и от икономи-
ческата и финансовата политика. 

Структура и ликвидност на валутните 
резерви. В зависимост от избрания за след-
ване валутнокурсов режим от централната 
банка или съответната държавна институция 
(министерство на финансите, народно събра-
ние), международните валутни резерви имат 
определен състав по отношение на поддър-
жаните валути и валутни финансови инстру-
менти. Структурата на резервите определя и 
тяхната ликвидност, като например налични-
те средства в чуждестранна валута са бързо-
ликвидни, а останалите активи като монетар-
но злато, валутни финансови инструменти и 
специални права на тираж, са с по-ниска сте-
пен на ликвидност (Николова, 2018). 

 

Фигура 1. Обем на международните валутни 
резерви по държави, м. юли 2019 г., в щ.д.
Източник: Международен валутен фонд 

(International Monetary Fund, 2019a)

Това се обяснява с действащия валутно-
курсов режим и неговото поддържане, тъй 
като преобладаващата част от развитите 
страни са с плаващ режим и не се изисква 
поддържането на значителен обем от резер-
ви и те са запазват на постоянно ниво през 
годините. Не е така за развиващите се стра-
ни и т.нар. нововъзникващи пазари, където 
преобладават променливо фиксираните ва-
лутнокурсови режими и поддържането на 
валутния курс на местната към избраната 
чуждестранна валута изисква по-активна 
намеса на централната банка. 

Обикновено за определяне на точния 
обем като количествен измерител се полз-
ва правилото на Greenspan-Guidotti, чрез 
което се обвързва поддържането на резер-
ви като процент от краткосрочния държа-
вен дълг. Съгласно това правило се приема, 
че съотношението краткосрочен дълг към 
валутни резерви да е 100% (Brussiere and 
Fratzschermay, 2002). Това съотношение оп-
ределя и оптималния обем от валутни ре-
зерви, който една държава трябва да под-
държа. Разбира се, това е ориентировъчна 
стойност, но се счита за основен измерител 
на резервите. 

Съществуват още три показателя, прила-
гани за определяне на точния обем от меж-
дународни резерви, които да се поддържат 
от една държава (Green and Torgerson, 2007).
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Структурата на резервите се определя 
от валутите, от които е съставена и от 
процентното разпределение на отделните 
елементи в техния състав. 

По отношение на валутите в света, без-
спорно след Втората световна война щат-
ският долар е международната резервна 
валута, като и до момента запазва своята 
водеща позиция (Фиг. 2). За първото триме-
сечие на 2019 г. щатският долар заема око-
ло 62% в международните валутни резерви 
в света. На следващо място е еврото с 20%, 
което е наследник на валутите на страните 
от еврозоната (германска марка, френски 
франк и др.). 

валути в международните резерви. Напри-
мер в страните от Азия освен щатски долар 
и японска йена, присъства вече и китайски 
юан. 

Не на последно място, краткосрочните 
и дългосрочните задължения и валутите, в 
които те са деноминирани, предопределят 
състава на валутните резерви. Това се пра-
ви, за да се улеснят плащанията по лихва и 
главница в съответната парична единица, 
без да се преминава директно на валутния 
пазар на датата на падежа. 

Процентното разпределение на елемен-
тите от международните резерви форми-
ра тяхната ликвидност и съответно способ-
ност на централната банка да ги управлява, 
така че да осигури плащанията по дълга или 
да провежда паричната си политика. Освен 
това, икономическата и финансовата по-
литика също влияят върху ликвидността 
и отделните елементи на резерва, отново 
отчитайки планираните действия в кратко-
срочен и дългосрочен план. 

Чрез разпределението на елементите 
от международните резерви, централната 
банка се стреми и към генерирането на до-
ходност от своите инвестиции, като по този 
начин се търсят финансови инструменти с 
по-висока доходност. 

Отделните елементи, които формират 
международните валутни резерви се състо-
ят от (International Monetary Fund, 2013):

• Валутни резерви в конвертируема ва-
лута, което включва ценни книжа в 
чуждестранна валута и парични сред-
ства отново в чуждестранна валута 
под формата на депозити;

• Резервна позиция в Международния 
валутен фонд;

• Специални права на тираж;

• Монетарно злато;

• Други резервни активи, включващи 
финансови деривати, отпуснати кре-
дити и др. 

Ликвидността на отделните елементи от 
международните валутни резерви подпома-
га дейността на централната банка при при-
лагане на паричната политика и запазване 

 

Фигура 2. Валути, участващи в международни-
те валутни резерви в света, първо тримесечие 

на 2019 г., в проценти
Източник: Международен валутен фонд 

(International Monetary Fund, 2019a), собствени 
изчисления

Изборът на валути в резерва най-често 
се определя от обвързаността на иконо-
миката и търговските взаимоотношения с 
конкретна валута. Обикновено когато тър-
говският стокообмен се осъществява в щат-
ски долари или евро, то и това са валутите с 
най-голям обем в международните резерви. 

На следващо място, избраният валутно-
курсов режим също оказва влияние в кош-
ницата от валути. Например в България, 
паричният съвет изисква поддържането на 
минимум 100% покритие на паричната маса 
в обращение да е в евро. 

На трето място, географското место-
положение на страната определя нейните 
търговски взаимоотношения с водещите 
икономики в региона. Оттам и изборът на 
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стабилността на местната парична единица. 
По-високата ликвидност осигурява устой-
чивост срещу външни финансови кризи 
и дава възможност за обслужване на дър-
жавния дълг в краткосрочен и дългосрочен 
план. Това обвързва валутните резерви не 
само с паричната политика, но и с икономи-
ческата. 

2. Отражение на валутните резерви при 
финансовата и икономическата политика 

Изборът на валутнокурсов режим и от-
делните елементи на международните ва-
лутни резерви са обвързани с изпълнението 
на икономическата политика. Конкретните 
дейности са (Fisher and Lie, 2004), (Николо-
ва, 2018):

• Осигуряването на средства за закупу-
ване на стоки от международните па-
зари (нефт, газ и др.);

• Обслужването на външния държавен 
дълг, което е част от финансовата по-
литика;

• Поддържането на валутния курс на 
местната парична единица чрез ин-
тервенции на пазара;

• Инвестиране на резервите, за да се 
генерира по-висока доходност и съот-
ветно приходи за държавния бюджет;

• Финансиране на местните програми 
за фискални разходи;

• Ползване на резервите за намаляване 
на данъчната тежест за гражданите, 
включително чрез генериране на при-
ходи от тяхното инвестиране. 

Поддържането на валутните резерви е 
обвързано с предоставянето на ясна и точ-
на информация и прозрачност при негово-
то инвестиране. Това гарантира запазване 
на доверието в местната парична единица 
на международните пазари, като същевре-
менно се отразява и върху кредитния рей-
тинг на страната и отношението на инвес-
титорите. 

Освен това, провеждането на предви-
дима финансова и фискална политика уле-
снява управлението на валутните резерви и 
балансирането на тяхната ликвидност. Още 
повече че те се считат за основен буфер при 
външни и вътрешни финансови кризи. 

Счита се, че при разлики в състава на ва-
лутите в резерва и валутите, в които е де-
номиниран държавният дълг се повишава 
рискът от финансови кризи (Cangoz, Sulla, 
Wang, Dychala, 2019). Така съвместното 
управление на валутните активи и пасиви 
в една държава предпоставя намаляването 
на рисковете и възникването на вътрешни 
кризи, породени от дисбаланса между тях. 

Изводи 

Безспорно международните валутни ре-
зерви са част от провеждането на икономи-
ческата политика в една държава. Съобра-
зяването с тяхната структура и ликвидност 
позволява да се използват рационално, с 
което да се компенсират разходите по под-
държането им. 

Когато е налице висок процент на резер-
вите в дадена валута, то това позволява на 
дадена централна банка да въздейства на 
пазара в желаната от нея посока в подкрепа 
на местната валута, като така променя ва-
лутния курс и за съответната чуждестранна 
валута. Но при валутен пазар от над 5 три-
лиона щатски долара среднодневен оборот 
по данни на Банката за международни раз-
плащания, чрез какъвто и обем от дадена 
валута да се осъществява интервенция от 
централната банка, не може да се въздейст-
ва на пазара в средносрочен и дългосрочен 
план. 

Ефектът от подобна интервенция може 
да се търси единствено в краткосрочен 
период, и то ако се съпътства от други 
действия на икономическата и финансова 
политика в дадена държава. В противен 
случай, очакваният ефект е моментен на 
международните пазари, след което па-
зарните механизми отново възстановяват 
положението. 
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Резюме: Целта на настоящото изследва-
не е анализ на еволюцията на концепцията 
за индустриална политика и дефиниране 
на нейните основни компоненти както в 
теоретичен план, така и в приложен кон-
текст. Поставянето на теоретичната осно-
ва за провеждане на тази политика е нуж-
но, за да се може да се дефинират и оценят 
новите измерения на индустриалната по-
литика в светлината на динамично про-
менящата се глобална икономика. Днес 

тя се характеризира с нарастваща роля на 
сектора на услугите, финансиализация на 
икономиките, свободно капиталово дви-
жение и все по-дълбока многостранна и 
регионална координация на политиките. 
Анализирани са възможностите за прила-
гане и адаптиране на индустриалната по-
литика в тези условия. 

Ключови думи: индустриална политика; 
икономически растеж; пазарни провали.
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Abstract: This study aims to analyze the 
evolution of the concept of industrial policy 
and to define its main components, both in 
theoretical and applied contexts. Theoretical 
overview of industrial policy-making provides 
the basis for analyzing and assessing the new 
dimensions of industrial policy in today’s dy-
namically changing global economy. Nowadays 
world economy is characterized by deeper ser-

vicification and financialization of output, free 
capital movement and ever-increasing multi-
lateral and regional policy coordination. The 
prospects for adapting and implementing the 
tools of industrial policy to the new reality are 
analyzed.
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Въведение 

Прилагането на индустриална поли-
тика с цел стимулиране на икономически 
растеж и дългосрочно гарантиране на ико-
номическо развитие на дадена държава 
представлява силно дискусионен въпрос в 
икономическата теория. Анализът на тео-
ретичните постановки и изводи по отноше-
ние на индустриалната политика от основ-
ните икономически школи показва, че тази 
концепция често е отричана като ненужна 
намеса на държавата в икономическите вза-
имоотношения и разпределението на ре-
сурсите на пазарен принцип. Същевремен-
но, фактически всички държави, вкл. силно 
развитите държави, са прилагали и продъл-
жават да прилагат в различна степен мерки 
за стимулиране на определени сектори или 
производства, което пряко кореспондира с 
общоприетото разбиране за индустриална 
политика.

През последните години се наблюдава 
постепенно възраждане на темата за индус-
триалната политика както сред развиващи-
те се икономики, така и сред развитите дър-
жави, като дебатът за и против прилагане на 
инструментите на индустриалната полити-
ка тече интензивно не само в научните сре-
ди и предизвиква не само академичен инте-
рес, но и политически дискусии и действия. 

Докато много развиващи се страни де-
монтират напълно индустриалните си поли-
тики през 80-те и 90-те години на миналия 
век, то днес те осъзнават, че се нуждаят от 
индустриална политика, ако искат да подо-
брят икономиките си (Chang and Andreoni, 
2016, p. 3). Много среднодоходни икономи-
ки в Азия и някои в Латинска Америка вече 
говорят за индустриалната политика като 
инструмент за преодоляване на „капана на 
средния доход“ (напр. Felipe, 2015; Noman 
and Stiglitz, 2016; Andreoni, 2016; Mahmood 
et al., 2017). За икономиките от Персийския 
залив индустриалната политика се опреде-
ля като инструмент за икономическа дивер-
сификация (Cherif & Hasanov, 2014). Сред 
африканските икономики инструментите 
на тази политика се анализират като въз-
можност за излизане от бедността (напр. 

Stiglitz et al., 2013; Noman and Stiglitz, 2015; 
Chang et al., 2016).

Причината за този интерес може да се 
обясни с факта, че проблемът за постигане-
то на висок и устойчив растеж все още пред-
ставлява неразрешен теоретичен проблем в 
икономическата наука с огромно отражение 
върху икономическата реалност днес. Науч-
ният интерес по тази тема е огромен, което 
води до развитието на много теории за ико-
номическия растеж, базирани на различни 
презумпции и даващи коренно различни 
предписания за действия. Същевременно, 
глобалното неравенство е задълбочаващ се 
проблем. Слаборазвитите и развиващи се 
икономики не могат да намерят адекватна, 
работеща стратегия за ускоряване на ико-
номическия си растеж и подобряване на 
степента на икономическа развитост. Cherif 
and Hasanov (2019, p. 5) посочват, че през пе-
риода 1960–2014 г., едва 16 от икономиките в 
света са успели да променят статута си и да 
преминат в клуба на високодоходните дър-
жави. Това са икономиките, които извърш-
ват т.нар. Азиатско чудо, прилагайки умело 
принципите на индустриалната политика; 
няколко икономики, които са открили голе-
ми залежи от петрол; и няколко преходни 
икономики от Централна и Източна Европа. 

Проблемът за икономическия растеж и 
политиките за неговото стимулиране е ва-
жен не само за догонващите икономики. В 
много високодоходни икономики (включи-
телно САЩ и Европейския съюз) призиви-
те за реиндустриализация и интегрирани 
политики, ориентирани към индустрията, 
стават все повече. Според Aiginger (2014, p. 
2) след кризата от 2008 г. в развитите дър-
жави са предприети мерки за формиране 
на индустриална политика. Европейската 
комисия инициира европейска изследова-
телска програма, включваща 33 европейски 
изследователски екипа за анализ на осъ-
ществимостта на нов път за растеж в Евро-
па, основан на социални и екологични ино-
вации. САЩ инвестира в евтина енергия 
като се надява, че така ще намали големия 
си дефицит по текущата сметка. Великобри-
тания, която също има двойни дефицити, 
обмисля как да съживи индустриалния си 
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сектор. През февруари 2019 г. ЕК публику-
ва становище за индустриалното бъдеще на 
Европа1 в отговор на силния политически и 
корпоративен отзвук на забраненото слива-
не на Siemens и Alstom. 

Предвид възраждането на дискусията 
около възможностите за провеждане на ин-
дустриална политика и ефектите от това, в 
рамките на настоящата разработка е напра-
вен анализ на същността на индустриална-
та политика, на нейните компоненти и ха-
рактеристики, както в исторически, така и в 
теоретичен план. Възможностите за използ-
ване на инструментите на индустриалната 
политика за постигане на ускорен, устойчив 
растеж са анализирани в светлината на съ-
временната глобална среда предвид новите 
технологични и политически реалности. 
Разгледани са основните проблеми пред 
мерките за индустриализация както за раз-
виващия се свят, така и за развитите иконо-
мики, които търсят нов, ефективен модел за 
растеж.

Индустриална политика – определение 
и обхват

Понятието „индустриална политика“ се 
свързва най-вече с икономическото разви-
тие на Япония и източноазиатските иконо-
мики (като Сингапур, Южна Корея, Тайван) 
от втората половина на XX век. Chang (2010, 
p. 4) изчерпателно очертава основните ха-
рактеристики на индустриалната политика, 
приложена от посочените икономики за ус-
коряване темповете на растеж и подобря-
ване на международната им конкурентос-
пособност. Сред тях са: 1) координиране на 
допълващи се инвестиции; 2) координиране 
на конкуриращи се инвестиции чрез регу-
лации за навлизане на пазара и чрез „инвес-
тиционни картели“; 3) политики за гаранти-
ране на икономии от мащаба (лицензиране 
при наличен определен капацитет; стимули-
ране на ранен износ от зараждащи се индус-
трии; насърчаване на сливания и придоби-
вания); 4) регулация на технологичния внос 

и на преките чуждестранни инвестиции; 5) 
задължителни обучения за персонала (с цел 
справяне с ниската квалификация на работ-
ната ръка); 6) роля на държавата като инку-
батор за високотехнологични компании; 7) 
стимулиране на износа. Примери за подоб-
ни или същите мерки могат да се направят и 
по отношение на икономическото развитие 
на икономиките на Великобритания, Гер-
мания, САЩ, Франция, Швеция през XIX и 
началото на XX век. 

Огромното разнообразие от мерки и как-
то относително широкото им приложение 
в различни исторически периоди и иконо-
мически режими прави тясното дефинира-
не на индустриална политика невъзможно. 
Различни мерки за стимулиране индустри-
ализацията и производството се прилагат и 
в най-либерализираните икономики. Често 
терминът „индустриална политика“ не се 
използва, тъй като предприетите мерки за 
насърчаване на развитието са част от данъч-
ната, образователната, паричната политика 
и политиката за защита на конкуренцията. 
В този смисъл, индустриалната политика е 
многоаспектна и широкоспектърна. Бихме 
могли да определим наборът от мерки като 
по-скоро слаба или по-скоро силна индус-
триална политика в зависимост от броя и 
обхвата на предприетите мерки, както и от 
подчинеността им на определена логика и 
концепция за въздействие върху пазарите. 

Въз основата на обхвата и предприети-
те мерки, Chang (2009, p. 13) дефинира два 
типа индустриална политика – функцио-
нална (обща) и избирателна (секторна) ин-
дустриална политика. Мерки в сферата на 
образованието, научно-развойна дейност, 
инфраструктура, които биха подпомогна-
ли развитието на всички сектори, могат да 
се определят като обща или функционална 
индустриална политика. Секторната ин-
дустриална политика е насочена към сти-
мулиране на определени производства, тех-
нологии, често подпомагане на конкретни 
фирми. Критичният анализ на тази типоло-
гия повдига въпроса дали индустриалната 

1 Вж. EU industrial policy after Siemens-Alstom: Finding a new balance between openness and protection. 
European Political Strategy Center, European Commission, 2019. 
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политика може действително да бъде функ-
ционална. Chang (2009) посочва примери 
като образователни мерки в определени 
професионални направления; стимулиране 
на научните изследвания в конкретна посо-
ка; финансиране на инфраструктурни про-
екти в определен регион или от определен 
тип. В този смисъл, таргетирането (дискри-
минационния характер на индустриална-
та политика)  е неизбежно. Chang твърди, 
че опитите за намаляване на селективния 
ефект намалява ефективността на предпри-
етите мерки и прави контрола по тяхното 
изпълнение много труден. 

Типологията, предложена от Chang, се 
припокрива с разделението между хоризон-
тални и вертикални мерки в индустриал-
ната сфера. Хоризонталната индустриална 
политика изисква относително по-малък 
институционален капацитет и инфраструк-
тура (Peres and Primi, 2009, p. 16). Включва 
мерки за развитие на човешкия капитал и 
обща подкрепа на насърчаване на произ-
водството (сертификация, стандартизация, 
защита на конкуренцията). Често хори-
зонталните мерки имат за цел да насърчат 
конкуренцията и да създадат необходими-
те предпоставки за действие на пазарните 
механизми. Разликата между индустриална 
политика и политика за защита на конку-
ренцията е разгледана по-долу. 

Вертикалната индустриална политика 
е по-целенасочена и секторно обусловена. 
Включва използването на повече инстру-
менти и по-голяма държавна намеса за на-
сочване на ресурсите в определена посока. 
Припокрива се с традиционното схващане 
за индустриална политика. Peres and Primi 
(2009, p. 17) определят и т. нар. гранични 
/”frontier”/ политики, които са израз на ком-
плексни стратегии за развитие и включват 
координация на действията от много заин-
тересовани страни. 

Peres and Primi (2009) предлагат различен 
подход в опита си да дефинират практиките 
на индустриалната политика и техния об-
хват. Те се фокусират върху теоретичната ос-
нова за (не)провеждането на индустриална 
политика. Икономическите теории се фоку-
сират върху въпроса дали и до каква степен е 
нужна намеса на държавата в икономиката и 
разглеждат индустриалната политика от тази 
перспектива. По-скоро се разглежда въпро-
сът „Нужна ли е индустриална политика?“, а 
не „Каква да е тя?“. Peres and Primi (2009, p. 
6) посочват две основни позиции по този въ-
прос: 1) неолиберална – отричаща държавна 
намеса; 2) структуралистка – предвиждаща 
държавна намеса за индустриално развитие. 
За целите на настоящото изследване от зна-
чение е структуралистката визия за индус-
триална политика. Таблица 1 представя спек-
търа на допустимост на държавна намеса за 
осъществяване на индустриална политика.

Таблица 1. Теоретични основи за прилагане на индустриална политика

Нужна ли е 
индустриална 
политика?

Тип подход Причини за държавна намеса/ненамеса в икономиката

Не Либерален или 
„laissefaire“

Пазарите осигуряват най-ефективното разпределение на 
ресурсите между секторите и фирмите

Да,  
хоризонтална

Поправяне на                
пазарните провали

Налага се държавна намеса за коригиране на пазарните 
провали (концентрация, несъвършена конкуренция, външ-
ни ефекти), както и за предоставяне на публични блага. Ба-
ланс между държавни провали и пазарни провали.

Да, вертикална Структуралистки

Държавната намеса води до асиметрии и позволява откри-
ването на нови технологични възможности. Отчита сектор-
ните различия и насърчава акумулирането на капацитет и 
знания в определени сектори.

Източник: Peres и Primi (2009, p. 20)
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Reich (1982) определя индустриалната 
политика като набор от правителствени 
мерки за подпомагане на индустриите с 
най-голям експортен потенциал и капаци-
тет за нови работни места. Pinder (1982) 
предлага по-широко определение, което 
включва всички политики за подкрепа на 
индустриите, в това чисто и фискални и па-
рични стимули за инвестиции; програми за 
„национални шампиони“; политики за под-
помагане на малки и средни предприятия; 
търговска политика и политика за защита 
на конкуренцията. 

Johnson (1984) дава по-тясно определе-
ние и посочва, че индустриална политика 
са тези държавни мерки, които целят под-
помагането на развитието на определени 
индустрии в националната икономика за 
поддържане на международната конкурен-
тоспособност. Landesmann (1992) подчерта-
ва селективния характер на индустриалната 
политика. Chang (1994) описва индустриал-
ните политики като правителствени дейст-
вия, подкрепящи създаването на про-
изводствен и технологичен капацитет в 
стратегически индустрии за развитието на 
националната икономика. При това опре-
деление се подчертава, че селективността 
между сектори и икономически дейности се 
базира на техния потенциал за повишаване 
на икономическия растеж и дългосрочното 
икономическо развитие. 

Прилагайки различни форми на ин-
дустриална политика, държавата може да 
изпълнява различни роли: 1) Роля на ре-
гулатор при определянето на митническа 
политика за определени производства, 
фискални стимули или субсидии; 2) Роля 
на производител в определени сектори; 3) 
Роля на потребител, гарантирайки пазар 
за стратегически индустрии; 4) Роля на 
финансов посредник. 

За целите на настоящото изследване ще 
бъде възприето по-тясно определение за 
индустриална политика, която включва се-
лективни, вертикални мерки в определени 
сектори с технологичен потенциал и със 
стратегическо значение за средносрочните 
международни позиции на националната 
икономика и дългосрочното ù развитие. 

Прилагането на тази дефиниция из-
исква да се изяснят два въпроса: 1) Раз-
ликата между индустриална политика и 
конкурентна политика; 2) Значение на и 
справяне с държавните провали и с пазар-
ните провали.

Разлика между индустриална политика 
и политика за защита на конкуренцията

Както индустриалната политика, така 
и политиката за защита на конкуренцията 
имат за цел намеса на пазарите за повиша-
ване на конкурентоспособността, произ-
водствената ефективност и премахване на 
пазарните провали. Инструментите, които 
се прилагат в двете направления, предста-
вляват пряка намеса в пазарните взаимоот-
ношения и разпределението на ресурсите. 
Тази намеса се основава на разбирането, че 
разпределението на оскъдните ресурси из-
цяло на пазарен принцип невинаги гаран-
тира постигането на максимална ефектив-
ност; основно заради наличието на пазарни 
провали/ дефекти. 

Обикновено по-широките дефиниции за 
индустриална политика включват хоризон-
тални мерки за защита на конкуренцията. В 
този смисъл, концепцията за хоризонтал-
на индустриална политика се припокрива 
с мерките, които обикновено се включват 
в политиките за защита на конкуренция-
та (картелни споразумения; злоупотреби с 
господстващо положение; контрол на сли-
ванията и придобиванията; контрол на дър-
жавните помощи). 

Конфликт в целите и прилаганите мерки 
на индустриалната и конкурентната поли-
тика може да съществува, ако се възприеме 
тясната дефиниция за индустриална поли-
тика, която се отличава с вертикален харак-
тер и секторна диференциация. Наличието 
на целенасочени мерки за стимулиране на 
определени стратегически производства /
или фирми/; отделянето на публични сред-
ства за развитието на конкретни техноло-
гии и концентрирането на публични ин-
вестиции/стимули на дискриминационен 
принцип; категорично противоречат на хо-
ризонталните конкурентни политики, кои-
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то имат противоположна цел: създаване на 
прозрачна бизнес среда и ненарушаване на 
конкуренцията. 

Политиката в сферата на конкуренцията 
съществува, за да предотврати нарушаване-
то на конкуренцията в резултат на пазарни 
провали. Ако възприемем тясната дефи-
ниция, посочена по-горе, индустриалната 
политика представлява институционален 
механизъм за нарушаване на конкуренция-
та чрез насочване на ресурси към сектори, 
които не биха се развили и не биха били кон-
курентни, ако се разчита само на пазарните 
механизми за насочване на ресурси. Обик-
новено стимулирането на такива сектори е 
свързано с адаптиране към глобални тех-
нологични промени и има отношение към 
дългосрочните перспективи за развитие на 
икономиката. Този подход е пряко свързан 
с концепцията за динамичните сравнителни 
предимства и стратегиите за растеж на сла-
боразвитите и развиващите се икономики. 
Вертикалната индустриална политика нару-
шава принципите на политиките за защита 
на конкуренцията. В този смисъл, действи-
ето на силна конкурентна политика прави 
невъзможно провеждането на ефективни 
вертикални мерки в индустриалната сфера, 
тъй като принципите, на които се базират, 
си противостоят. 

Инструментите на двете политики се 
прилагат с идеята да се създадат предпос-
тавки за растеж и по-висока производстве-
на ефективност. Разликата се състои във 
възприетите презумпции в двете политики. 
Конкурентната политика се базира на усло-
вието, че пазарните механизми, свободната 
и честната конкуренция, ще осигурят опти-
мални икономически резултати. Държавата 
трябва да се намеси дотолкова, доколкото 
свободната и честна конкуренция е застра-
шена в резултат на определени пазарни де-
фекти. Индустриалната политика се основа-
ва на презумпцията, че държавата трябва да 
се намеси в насочването и разпределението 
на ресурсите, като целта е чрез тази намеса 
да се повиши икономическото благосъстоя-

ние и да се даде нова посока за развитие, 
която не може да бъде постигната само в ре-
зултат на действащите пазарни механизми.    

 Сблъсъкът между двете политики и це-
лите им може да се илюстрира с казуса по 
сливането на Siemens и Alstom. През фев-
руари 2019 г. Европейската комисия /ЕК/ 
забранява сливането на двете компании 
с аргумента, че тази сделка би нарушила и 
ограничила съществено конкуренцията в 
железопътната индустрия на Европа. Сли-
ването би увеличило пазарната концентра-
ция в сектора до неприемливи равнища и 
би ограничило избора на потребителите, 
според Комисията. Отхвърлянето на сдел-
ката предизвиква политически реакции 
както от Франция, така и от Германия, като 
се твърди, че ЕК е спряла създаването на 
„Европейски индустриален шампион“, кой-
то да е конкурентен на международните па-
зари. Анализи показват, че лидерството в 
този сектор в глобален мащаб се държи от 
китайската компания CRRC, чийто капа-
цитет надвишава двойно капацитетите на 
Siemens и Alstom взети заедно. Анализато-
рите отбелязват, че европейският пазар в 
този сектор е наситен, следователно евро-
пейските производители трябва да излязат 
на международните пазари, където конку-
рентните им позиции не са особено силни2. 
Подобряването на европейската конкурен-
тоспособност в глобален мащаб изисква 
окрупняване на съществуващия капацитет, 
но антитръстовото законодателство не го 
позволява.

Държавни провали срещу пазарни про-
вали

Предвид разгледаните теоретични 
постановки и типологии за индустриал-
ната политика, можем да заключим, че в 
центъра на дискусията за и против про-
веждането на индустриална политика стои 
фундаменталният въпрос за и против дър-
жавната намеса в икономиката и до каква 
степен. Това извежда на преден план въ-

2 Виж: https://bruegel.org/2019/03/the-alstom-siemens-merger-and-the-need-for-european-champions/.

https://bruegel.org/2019/03/the-alstom-siemens-merger-and-the-need-for-european-champions/
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проса за държавните и пазарните провали 
и тяхното коригиране. 

Като цяло съществува относителен 
консенсус относно ползите от държавна-
та намеса при предоставянето на публич-
ни блага, негативни външни ефекти върху 
околната среда, неконкурентни практики. 
Привържениците на инструментите за ин-
дустриалната политика са за по-ясно изра-
зена държавна намеса на пазарите, тъй като 
смятат, че пазарните механизми не могат 
да генерират динамично условия за нови 
конкурентни предимства. Ефективността, 
която могат да осигурят пазарите, е в рам-
ките на съществуващата, статична среда. 
Счита се, че динамичното изграждане на 
нови конкурентни производства и техноло-
гии трябва да бъде насочено от държавата 
преди икономическите агенти да решат да 
насочат ресурсите си натам. Възможно е 
тази държавна намеса да доведе до силни 
изкривявания и дефекти, но при наличие 
на достатъчно прозрачност и контролни 
механизми се счита, че ползите надвишават 
евентуалните рискове. 

Противниците на провеждането на ин-
дустриална политика считат, че това би 
представлявало прекомерна намеса в па-
зарните механизми и подкрепят държавна 
интервенция, доколкото тя засяга институ-
ционалната и бизнес среда и правовия ред. 
Основна презумпция е вярата в ефектив-
ността на пазарните механизми и самоко-
ригирането на пазарите.

Cherif и Hasanov (2019) дефинират ком-
понентите на успешната индустриална 
политика, която да позволи ускорен ико-
номически растеж и трансформация на 
икономиката. Те съпоставят няколко типа 
стратегии за растеж въз основа на харак-
тера на предприетите мерки и степента на 
намеса на държавата. Стратегия за растеж, 
която се основава на мерки за подобряване 
на бизнес средата и инфраструктурата, на 
мерки за поддържане на макроикономи-
ческа стабилност и на инвестиции в обра-
зование, при минимална държавна намеса 
на пазарите, е определена от авторите като 
„стандартната“ стратегия за растеж. Тя не 
може да осигури ускорени дългосрочни 

темпове на растеж. Стандартната стратегия 
е насочена най-вече към избягване или ко-
ригиране на т.нар. държавни провали, но не 
предвижда мерки за коригиране на пазар-
ните провали и насочване на пазарните им-
пулси. Държавна интервенция е допустима 
дотолкова, доколкото е припозната необхо-
димостта от публични блага, от механизми 
за гарантиране на честна конкуренция и от 
политики за неутрализиране на негативни-
те външни ефекти върху околната среда.

Макар много държави да се нуждаят от 
мерки за подобряване на бизнес средата и 
регулаторния режим, въпросът, който стои 
на дневен ред, е дали неуспехът на някои 
държави да догонят развития свят се дължи 
само на това, че не са приложили тези мер-
ки за коригиране на т.нар. правителствени 
провали. Cherif and Hasanov (2019, p. 19) 
твърдят, че това не е достатъчно и е нужно 
адресиране на пазарните провали. Rodrik 
(2005) посочва като такива външните ефек-
ти от знанието и координационния провал.  

Пазарният неуспех, основан на външни-
те ефекти от знанието, предполага, че фир-
мите не интернализират всички ползи от 
повишаването на производителността, кое-
то води до по-неефективно разпределение 
на ресурсите в секторите с висока произ-
водителност. Външните ефекти от знание-
то могат също да включват т.нар. spill-over 
ефекти, при които производителността се 
повишава и в други сектори (напр. ефекти 
от преработвателната промишленост върху 
селското стопанство). В този случай раз-
пределението на ресурсите в традиционния 
сектор също би било по-високо от социално 
оптималното ниво. 

Провалът в координацията се основава 
на идеята, че е необходим критичен размер 
на модерния (например производствен) 
сектор, за да може една фирма да пожелае 
да навлезе в него. За фирмата би било из-
годно да инвестира в модерен сектор само 
ако има достатъчно фирми, които инвести-
рат едновременно в други модерни сектори. 
Необходимо е достигане на критичен паза-
рен размер, за да се оправдаят частните ин-
вестиции в сложни технологии (например, 
автомобили и самолети).
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Съществува сериозен дебат дали наличи-
ето на пазарни провали изисква държавна 
коригираща намеса или държавната намеса 
само ще влоши нещата, тъй като би довела 
до възникването на по-сериозни държавни 
провали (корупция и клиентелизъм), чии-
то негативи биха надвишили евентуалните 
позитиви. Периодите на активно прилага-
не на индустриална политика по правило 
включват интервенционалистка държавна 
политика. 

Cherif и Hasanov (2019, p. 24) определят 
като бърза, „изстрелваща“ стратегия набо-
рът от политики, предприети от Азиатски-
те икономики. Според тях, само тази стра-
тегия, която се основава на целенасочена 
индустриална политика, може да осигури 
т.нар. икономическо чудо. Основна харак-
терна черта на този тип стратегии е силната 
намеса на държавата за коригиране на па-
зарните провали чрез стимулиране на опре-
делени сектори и развитието на определени 
технологии. Три са ключовите принципи, 
върху които се основава този тип стратегия: 

1) Държавна намеса за коригиране на 
пазарните провали, които възпрепят-
стват появата на производства в слож-
ни индустрии, в които не са налице 
сравнителни предимства, но трябва да 
бъдат изградени динамично, тъй като 
биха осигурили необходимия техно-
логичен профил на икономиката за 
дългосрочен растеж.  

Посоченият принцип е пряко свързан 
с условието за поддържане на икономиче-
ския растеж чрез технологичен прогрес и 
успешно преминаване към следващи нива 
на развитие. Пример в това отношение е по-
падането на икономиката в „капана на сред-
ния доход“. Стагнирането на икономиката, 
въпреки това, че се определя като среднодо-
ходна, е свързано със забавяне на произво-
дителността, тъй като печалбите от ниската 
цена на труда и имитацията на чужди тех-
нологии намаляват при преминаване през 
различните етапи на развитие. Нужно е 
икономиката да намери нови източници на 
растеж, преминавайки от трудоинтензивни 
производства към растеж, базиран на ино-

вации и на инвестиции в нови технологии.  
Насоченият към иновациите растеж е от 
ключово значение за повишаване на произ-
водителността и постигане на статус на ви-
сокодоходна икономика. Acemoglu, Aghion 
и Zilibotti (2006, p. 52) твърдят, че ако дър-
жавите не успеят да преминат от стратегия, 
базирана на инвестиции, към стратегия, ос-
нована на иновации, те рискуват да заседнат 
в „капана на спрялата конвергенция“ /“ка-
пана на средния доход“/, без да са достигна-
ли световната технологична граница.

2) Експортна ориентация. Успешната 
индустриална политика включва сил-
на експортна ориентация на икономи-
ката. Cherif and Hasanov (2019, pp. 22–
25) определят тази тактика като много 
по-успешна от импорт заместването, 
което претърпява сериозен провал 
в Латинска Америка. Износната дей-
ност позволява бърза обратна връзка 
за пазарните тенденции, както и непо-
средствен сблъсък с чуждестранната 
конкуренция. Това гарантира бързо 
адаптиране към пазарните сигнали и 
отчетност за състоянието на произ-
водството.

3) Силна вътрешна и външна конку-
ренция и строга отчетност. Индус-
триалната политика не означава пре-
доставяне на безусловна подкрепа, 
въпреки че оценката за представянето 
на компанията не е задължително да 
се основава на краткосрочните пе-
чалби и текущите резултати. Въпре-
ки че приоритетните отрасли могат 
да получават подкрепа, интензивната 
конкуренция между местните фирми 
следва да бъде силно насърчена на въ-
трешния и международния пазар.

Фази на развитие на концепцията за 
индустриална политика

Andreoni and Chang (2016, 2019) изслед-
ват развитието и прилагането на инстру-
ментите за индустриалната политика, както 
и еволюцията на теоретичните концепции 
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за индустриална политика. Те очертават че-
тири фази на нейното развитие. 

Първата фаза на дебата около индустри-
алната политика е между XVIII и XIX в. В 
този период се очертават основни идеи в 
тази материя като концепцията за „зараж-
даща се индустрия“. Поставят се основите 
на дебатите за индустриално развитие и 
политика като солидна основа на полити-
ческата икономия. Въведени са ключови 
аналитични концепции за анализ на про-
изводствената и секторната динамика, 
включително концепциите за разделение на 
труда (Смит) и сравнителното предимство 
(Рикардо). Първата фаза на дебата за ин-
дустриалната политика се фокусира върху 
това дали има смисъл дадена икономика да 
се откаже от текущ доход при защитата на 
неефективни производители, които може да 
донесат по-висок доход в дългосрочен план, 
но може и да се провалят. 

Във втората фаза (началото на 1920-те – 
60-те) са разработени и доразвити някои от 
основните идеи от първата фаза и биват по-
ставени в рамките на макро- и мезонацио-
нална перспектива. Обекти на изследване 
са съветската индустриализация и разви-
тието на постколониалните икономики. По 
време на втората фаза учените и полити-
ците отдават значение на междусекторни-
те и структурните въпроси, които опреде-
лят индустриалното развитие. Отдава се 
значение на производството и неговите 
характеристики – напр. търгуемост, про-
изводителност, връзки и мултиплициращи 
ефекти, както и на разграничението между 
потребителски и капиталови стоки. Чрез 
тези разграничения се доказва, че различ-
ните индустрии имат различен ефект върху 
акумулирането на капитали, инфлацията, 
икономическия растеж. Признаването на 
структурната взаимозависимост и разно-
родността на производствения сектор има 
голямо отражение върху индустриалната 
политика и икономическото планиране. В 
този период се изследват връзките между 
националното развитие и различните меж-
дународни търговски режими, следовател-
но ограничението на валутния курс.

Въз основа на важните аналитични и 

политически аргументи, разработени през 
втората фаза, в третата фаза на дебата за 
индустриалната политика (1970-те – на-
чалото на 2000-те години) са въведени 
по-„микроорганизационни“, „микрострук-
турни“ и „институционални“ перспективи 
на политическата икономия, подчертаващи 
ролята на конкуренцията, акумулирането 
на знания и институциите за индустриали-
зация. Анализът на тези микродинамики е 
преплетен с изучаването на политическа-
та икономия на индустриалната политика, 
ролята на държавата и начина, по който да-
дена структурна трансформация поражда 
конфликтни интереси, което, от своя стра-
на, променя посоката на индустриалната 
политика на страните.

Постепенно научният интерес се насочва 
към дискусии за предлагането на микрони-
во, съсредоточени върху отделната фирма 
и нейните стимули на пазара (вместо към 
връзките между разнородните производ-
ствени структури и контексти на полити-
ческата икономия). Малко се набляга на 
по-фундаменталните „неуспехи в структур-
ната координация“, произтичащи от много-
то междусекторни и структурни въпроси, 
които все още определят процеса на индус-
триална трансформация. 

Andreoni and Chang (2016, 2019) твърдят, 
че в резултат на дискусиите относно индус-
триалната политика през третия етап, про-
ектирането на институции и политики за 
индустриализация все повече се определя 
като просто технически проблем, който не 
е свързан с контекстуални и политически 
съображения. В резултат на това в редица 
страни възобновяването на индустриални-
те политики води главно до внос на уж ус-
пешни институции и инструменти, без да 
се оцени, че институциите и инструментите 
работят само в конкретни условия.

В момента дебатът за бъдещето и обхвата 
на индустриалната политика е в четвъртата 
фаза. През този период се развиват някои 
важни аргументи, обосноваващи индустри-
алната политика на основата на неокласиче-
ската школа. Сред тях е информационният 
външен ефект, обяснен от Hausmann and 
Rodrik (Hausmann and Rodrik, 2002; Rodrik, 
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2004; Hausmann and Rodrik, 2006). Този ин-
формационен дефект се разглежда като 
една от основните пречки за индустриална 
диверсификация в развиващите се страни. 
Според тях фирма, която навлиза в нова ин-
дустрия преди останалите, генерира нова 
информация за перспективността на отра-
съла за други потенциални участници, но 
не е компенсирана за риска, който трябва да 
поеме, за да бъде „пионер“. Резултатът е, че 
ще има по-малко от оптималното навлиза-
не в нови индустрии, затруднява се индус-
триалната диверсификация и по този на-
чин икономическото развитие. Като се има 
предвид това, правителството е оправдано 
да компенсира „пионерите“ (или „новато-
рите“), като им предоставя целеви субсидии 
под формата на заеми и гаранции за заем.

Нови измерения на индустриалната 
политика в контекста на промените в гло-
балната икономика

От направения теоретичен обзор и ана-
лиза на характеристиките на индустриал-
ната политика можем да заключим, че тази 
относително стара концепция е прилагана 
активно в различни исторически периоди, 
в условията на различаващи се междуна-
родни финансово-търговски режими. Това, 
което обединява примерите за успешно 
прилагане на индустриалната политика 
като стратегия за развитие, е убеждението, 
че целенасочените инвестиции в производ-
ство, обикновено включващи по-високи 
технологии и по-голяма добавена стойност, 
ще доведе до ускорен икономически растеж. 
Фокусът е върху индустриалното производ-
ство на търгуеми блага с голям експортен 
потенциал. 

Същевременно, през последните няколко 
десетилетия се наблюдават ясни тенденции 
за промяна на модела на глобално техноло-
гично развитие, за повишаване на светов-
ната капиталова мобилност и за засилване 
на процесите на регионална либерализация. 
Разгръщането на тези процеси налага пре-
осмисляне на моделите на приложение на 
инструментите на индустриалната полити-
ка  и адаптиране на нейните принципи към 

промените. Новите измерения на индус-
триалната политика трябва да отчетат: 1) 
Нарастващата роля на сектора на услугите 
в глобалната икономика; 2) Автоматизация-
та и новите технологии, представляващи 
заплаха за пазара на труда особено когато 
става въпрос за евтина работна ръка; 3) На-
растващата роля на преките чуждестранни 
инвестиции (ПЧИ); 4) Ролята на СТО и ре-
гионалните интеграционни процеси.

Нарастваща роля на сектора на услу-
гите /сервисификация на производството/

Секторът на услугите традиционно се 
определя като нетъргуем и поради това не 
е бил обект на интерес за теориите за ико-
номическия растеж, особено в контекста на 
международната среда и търговски потоци. 

През последните десетилетия в резултат 
на редица фактори силноразвитите иконо-
мики променят съществено своя профил, 
като към момента средно около 70% от БВП 
в развития свят се дължи на сектора на ус-
лугите. Наред с това, някои развиващи се 
страни са обект за засилен инвестиционен 
интерес в сектора на услугите (например 
Индия, страните в преход от Централна и 
Източна Европа) и насърчаването на сек-
тора на услугите може да се определи като 
адекватна стратегия за увеличаване на зае-
тостта, акумулирането на знание и стиму-
лиране на растежа в тези икономики.  

Смятаме, че в основата на нарастваща-
та значимост на сектора на услугите, както 
на национално, така и на глобално равни-
ще, стоят технологичните промени и новата 
траектория за развитие, които те задават. 
Това води след себе си промени в институ-
ционалната среда и глобалното движение 
на ресурси, но не по-малко влияе и върху 
инструментите, използвани от бизнеса и в 
частност, от мултинационалните компании.   

Трябва да разглеждаме индустриализа-
цията и насърчаването на индустриалното 
развитие отвъд традиционното схващане 
за производствена дейност на стоки (меж-
динни или крайни). Модерната концепция 
за производство интегрира много услуги 
в т.нар. производствен процес. Още пове-
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че, често дейностите по веригата на произ-
водство, които носят най-висока добавена 
стойност и съдържат най-голям иновацио-
нен потенциал, представляват именно услу-
ги (дейности по дизайн, проектиране, мар-
кетинг, дистрибуция). Hallward-Driemeier 
and Navyar (2017, p. 146) изчисляват, че око-
ло една трета от стойността на износа на ин-
дустриални стоки произтича от добавената 
стойност на включените в производствения 
цикъл услуги. Това доказва комплементар-
ния характер на услугите в съвременното 
индустриално производство.

Chang and Andreoni (2016, p. 32) анали-
зират новите модели на натрупване и създа-
ване на стойност и ги определят като една 
от няколко основни трансформации на ико-
номическата реалност, които налагат разра-
ботването на нова теория на индустриална-
та политика. 

Появата на глобална производствена 
система и по този начин разпространението 
на офшорни практики върви ръка за ръка 
с явлението аутсорсинг, особено от зрели-
те индустриални икономики (Andreoni and 
Gregory, 2013). В резултат на това тради-
ционните секторни граници между произ-
водството и услугите стават все по-разми-
ти. Въпреки че в литературата все повече 
се признава появата на компании, специа-
лизирани в услуги, свързани с интензивно 
производство, и произтичащите от това 
затруднения при очертаване на границата 
около производствения сектор, не по-малко 
внимание трябва да се отдели на обстоятел-
ството, че дори и в производствения сектор, 
границите между различните производ-
ствени индустрии са все по-неясни. Нара-
стващата допълняемост, комплементарност 
и припокриване между дейности от разли-
чен характер и от различни сектори, прави 
нужно разработването на нов метод за сек-
ториране на производствените дейности 
въз основа на производствените процеси, 
а не на базата на краен продукт (както е в 
момента). Това би имало пряко отражение 
върху прилагането на индустриална поли-
тика, защото би представлявало напълно 
нов подход за стимулиране на комплемен-
тарни дейности на междусекторно ниво. 

Andreoni and Chang (2016, p. 36–27) 
предлагат технологичните връзки между 
различни производствени процеси да бъ-
дат използвани за дефиниране на „домейни 
на способности“, тоест области от техники, 
производствени познания и технологии, 
които показват висока степен на сходство 
и взаимно допълване. Отвъд стандартни-
те секторни граници, производственият 
процес би могъл да се реконструира в съ-
ответствие с тези домейни на способности. 
След това могат да бъдат групирани различ-
ни производствени процеси въз основа на 
тяхното попадане в определен домейн. Тази 
процедура би позволила преход от продук-
това таксономия към таксономия, базирана 
на производствена технология.

Намалено търсене на евтина работна 
ръка в резултат на автоматизацията и 
новите технологии 

В исторически план, примерите за дър-
жави, прилагали индустриална политика в 
прехода от слаборазвити към развиващи се 
и впоследствие, развити икономики, ясно 
очертават траектория на трансформация, 
започваща от трудоемки производства с 
относително ниска добавена стойност към 
средно- и високотехнологични сектори. На-
личието и използването на евтината работ-
на ръка като основно конкурентно предим-
ство в началните етапи на индустриална 
организация не е изключение. Днес ниска-
та цена на труда не може да бъде основен 
и самодостатъчен критерий за развитие на 
производствена дейност и стартиране на 
индустриална трансформация. 

Предвид новите технологии и променя-
щите се модели на глобализация, евтината 
работна ръка като източник на конкурент-
но предимство все повече отстъпва място 
на по-високи изисквания към цялостните 
екосистеми на икономиките, които все още 
се конкурират на полето на технологиите, 
свързани с Индустрия 2.0 (машиностроене, 
електрическа енергия, масови промишлени 
производства). Качеството на инфраструк-
турата, логистиката и другите основни 
услуги, регулаторните изисквания, плът-



ГОДИШНИК „ИКОНОМИКА И БИЗНЕС“ НА ДЕП. „ИКОНОМИКА“, 2019
166

ността на веригата за доставки и информа-
ционният поток между пазарите стават все 
по-важни фактори, гарантиращи по-добра 
свързаност, което е от ключово значение 
за намаляване на времето за пускане на па-
зара и повишаване на адаптивността към 
променящите се нужди на потребителите 
(Hallward-Driemeier and Navyar, 2017, p. 113). 

Качеството и степента на квалификация 
на работната ръка придобива все по-голямо 
значение и поради нарастващата тежест на 
услугите в индустриалното производство 
(вече споменато по-горе). Секторът на услу-
гите представлява все по-голям източник на 
иновации и технологични нововъведения и 
добавената стойност, която осигурява, има 
огромно въздействие върху траектория-
та на глобалното индустриално развитие. 
Същевременно, разрастването на дела на 
услугите (дори в традиционни масови про-
изводства) представлява предизвикател-
ство за слаборазвитите и развиващите се 
икономики, защото нискоквалифицираната 
работна ръка няма място в тези дейности. 
Секторът на услугите осигурява заетост за 
кадри със средна и висока квалификация и 
работни компетенции.  

Описаните нови тенденции не могат да 
бъдат игнорирани. Икономиките, изправе-
ни пред проблема да изгубят основното си 
конкурентно предимство в резултат на про-
мените, трябва да комбинират вертикални-
те мерки в индустриалната сфера с хори-
зонтални политики за промяна на базовите 
икономически условия.

Нарастваща роля на преките чуждес-
транни инвестиции

Много съществени промени са настъ-
пили в глобалната икономика през послед-
ния половин век, след разцвета на индус-
триалната политика между 50-те и 80-те 
години в Азия. Chang (2009, p. 30) описва 
две основни взаимно засилващи се проме-
ни – промени в глобалната бизнес среда и 
промени в правилата за глобална търговия 
и инвестиции. Тези промени се съпътстват 
и допълват от процеси на либерализация, 
цифровизация и засилена ресурсна мо-

билност – процеси, които по-скоро биха 
затруднили прилагането на индустриална 
политика.

Промените в глобалната бизнес среда 
могат да бъдат разделени на два свързани 
компонента. Първият е увеличаването на 
значението на преките чуждестранни ин-
вестиции (ПЧИ), а вторият е така нарече-
ната „глобална бизнес революция“, която 
води до огромни концентрации в най-гор-
ните нива на глобалната верига за създава-
не на стойност, което от своя страна нала-
га засилена консолидация по веригата на 
стойността.

Нарастващият размер и значимост на 
потоците преки чуждестранни инвести-
ции поставя сериозни предизвикателства 
пред прилагането на индустриални поли-
тики, тъй като те повишават уязвимостта 
на държавите от рязък отлив на капитали. 
Ако предприетите индустриални политики 
ограничават действията на мултинационал-
ните корпорации, създават стимули и пре-
имущества за местните фирми, то чуждес-
транните капитали ще се отдръпнат. Това 
съществено би затруднило и технологичния 
трансфер и догонване, на което разчитат 
развиващите се икономики. Наред с това, 
свободните инвестиционни потоци могат 
да затруднят или да направят невъзмож-
но стратегическото насочване на ресурси 
в рамките на индустриалната стратегия на 
икономиката. Така постигането на поставе-
ните дългосрочни цели за трансформация 
може изобщо да не се случи.

От друга страна, Chang (2009, p. 31) по-
сочва, че степента на свобода, от която 
дадена страна може да се възползва, във 
формирането на индустриална политика 
се определя от конкретната индустрия и от 
страната. Държавите с голям вътрешен па-
зар и добри условия за предлагане (напр. 
умения, инфраструктура) могат да провеж-
дат силно националистическа индустриал-
на политика в сектори с ниска мобилност 
(например автомобили или стомана), но 
малките държави без тези условия не разпо-
лагат с тази възможност, особено ако става 
дума за индустрии с висока мобилност (на-
пример облекла, обувки). 
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Също така, емпирични проучвания на 
изискванията на мултинационалните ком-
пании при вземане на решения за ПЧИ по-
казват, че индустриалната политика е отно-
сително маловажен критерий, за разлика от 
пазарните условия (размерът и растежът на 
вътрешния пазар), инфраструктурата или 
качеството на работната сила (Chang (1998); 
Kumar (2005)).

Нарастващата капиталова подвижност 
представлява проблем за провеждането на 
традиционните форми на индустриална по-
литика на протекционизъм и таргетирано 
насочване на ресурси. Същевременно, при-
токът на преки чуждестранни инвестиции 
може да бъде интегриран в националните 
политики за растеж чрез създаване на се-
лективен механизъм за входящи инвести-
ционни потоци и предвиждане на мерки за 
стимулиране/дестимулиране насочването 
на чуждестранни капитали в определени 
сектори или дейности.

Роля на Световната търговска органи-
зация и на регионалните интеграционни 
процеси

Правилата в рамките на Световната тър-
говска организация /СТО/ за международ-
ната търговия и инвестиции водят до силна 
либерализация на международните стокови 
потоци и съществено променят глобалния 
бизнес пейзаж. Използването на много от 
класическите инструменти на индустриал-
ната политика вече е забранено или значи-
телно ограничено от СТО. Количествените 
ограничения (квоти) са забранени изцяло. 
Митата са намалени и „обвързани“. Екс-
портните субсидии са забранени, с изключе-
ние на най-слабо развитите държави. Поз-
волено е налагането на изравнителни мита 
при използване на експортни субсидии. 
Споразуменията в рамките на СТО относ-
но чуждестранните инвестиции и правата 
върху интелектуалната собственост затруд-
няват технологичния трансфер към по-сла-
боразвитите икономики и не позволяват на 
държавите да поставят изисквания или ус-
ловия на мултинационалните корпорации. 
В тази светлина договореностите в рамки-

те на СТО определено правят провеждане-
то на индустриална политика по-трудно. 
Въпреки това, известно пространство за 
действие е налице, особено по отношение 
на тарифните ограничения в международ-
ната търговия. 

Трябва да се подчертае, че СТО е органи-
зация, която заема все по-маргинална роля 
в глобален контекст. Организацията е в кри-
за след дългогодишния неуспех на прегово-
рите от кръга от Доха. Много изследователи 
виждат края на този подход на многостран-
но търговско договаряне и определят мо-
дела на световна търговска либерализация 
като изчерпан. Тенденциите от последните 
посткризисни години на нарастващ протек-
ционизъм и митнически войни, при това 
между глобалните икономически гиганти, 
показват, че действително ролята на СТО в 
глобален мащаб отслабва и предизвикател-
ствата пред оцеляването на организацията 
са много големи.  

Въпреки че правилата на СТО все пак 
позволяват доста мерки за индустриална 
политика, особено за най-слабо развитите 
страни, това пространство на практика е 
силно ограничено от други международни 
фактори. В случая на най-слабо развитите 
страни условията, свързани с двустранни-
те и многостранните помощи и заеми, от 
които те са зависими, значително ограни-
чават пространството им за индустриална 
политика. 

Последните 20 години са белязани от 
засилен ръст на регионалните търговски 
споразумения както между развитите ико-
номики, така и между развиващите се. До-
говореностите и степента на обвързаност 
на търговските политики по двустранните 
и регионални търговски и инвестиционни 
споразумения често са много по-ограничи-
телни от споразуменията в рамките на СТО 
(Thrasher and Gallagher 2008).

Регионализацията на глобалната иконо-
мика представлява пречка за формирането 
на национални индустриални политики за 
всички държави, независимо от степента 
им на развитие. Колкото по-дълбока е ре-
гионалната интеграция, толкова по-малко 
е пространството на националните прави-
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телства за формиране на самостоятелни 
политики в икономическата сфера. Ако ин-
тегрираните икономики са със съпостави-
ма степен на развитие и сходни структурни 
характеристики, това може да е импулс за 
формирането на обща (общностна) индус-
триална политика, насочена към повишава-
не на конкурентоспособността на региона 
навън към останалия свят. Тази тактика би 
могла да даде дори по-добри резултати в 
сравнение с чисто националния подход, за-
щото предполага по-голям вътрешен пазар 
и капацитет и по-лесно справяне със светов-
ната конкуренция. 

Проблемите, пред които могат да се из-
правят регионални обединения, съставени 
от разнородни икономики, са по-сложни. 
Сложността на тази ситуация произтича от 
обстоятелството, че регионалната организа-
ция (или отделните държави в нея) трябва 
да се справят както с вътрешнообщностни 
структурни проблеми, така и с външен кон-
курентен натиск. 

Европейският съюз може да се анали-
зира в тази светлина. Възможностите за 
провеждане на общностна индустриална 
политика могат да бъдат анализирани и при-
лагани само в контекста на съществуването 
на „Европа на няколко скорости“, защото 
само това би позволило изработването и 
прилагането на адекватни инструменти на 
индустриалната политика с положителен 
ефект за цялата общност. От друга страна, 
формирането на национални индустриални 
политики би противоречало на принципи-
те на единния пазар и би превърнало дър-
жавите-членки в преки конкуренти; конку-
ренти с различни степени развитост и ниво 
на производителност (в известен смисъл, 
неравностойни конкуренти) в напълно ли-

берализирана пазарна среда. Тази ситуация 
би превърнала водещите, силноразвити ев-
ропейски икономики в печеливши за смет-
ка на останалите (по-непроизводителните и 
съответно, губещи) държави-членки на ЕС. 

Може да се заключи, че променящият се 
глобален бизнес пейзаж значително стес-
нява обхватът на традиционните мерки на 
индустриалната политика, които страните 
могат да използват, но не променя целите, 
които индустриалната политика трябва да 
постигне. Нужен е оригинален подход на 
адаптиране на конкретните, добре позна-
ти действия в индустриалната сфера към 
новите условия. Динамичното развитие на 
световната икономика може да се разглежда 
като предизвикателство, но и може да бъде и 
възможност за достигане на глобалните тех-
нологични граници от развиващия се свят 
и за тяхното разширяване от стагниращите 
високодоходни икономики. Основните про-
мени в глобалната среда са в две основни 
посоки: 

1) Технологичен прогрес, позволяващ 
по-голяма информационна обвър-
заност между икономиките и лесен 
трансфер на ресурси. Това води до 
увеличаване на тежестта на услугите 
във веригата на създаване на стой-
ност, финансиализация на икономи-
ките и нарастващата роля за инвес-
тиционните потоци и политиките на 
мултинационалните корпорации. 

2) Нарастваща институционална и по-
литическа обвързаност на икономи-
ките в резултат на процесите на коор-
динация на международната търговия 
и икономическа интеграция на регио-
нален принцип.
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Резюме: През последните две десетиле-
тия сме свидетели на възкресяване и пре-
осмисляне на стопански модели, които се 
противопоставят (радикално или рефор-
маторски) на доминиращата икономическа 
парадигма и предлагат алтернативни идеи 
и пътища за икономическо и обществе-
но обновление. В логиката на Устойчивото 
развитие, те целят по-комплексен, по-при-
родосъобразен и по-справедлив отговор 
на потребностите на обществата и хората, 
както и една икономика „с човешко лице“. 
Статията разглежда алетрнативните сто-

пански модели през призмата на ценности-
те и в неразривна връзка с Културата, от 
която са обусловени и която от своя страна 
обуславят.  Конкретната ù цел е да предста-
ви ценностните модели на статуквото и на 
неговите алтернативи (Зелена икономика, 
Синя икономика, Социална и солидарна 
икономика, Лилава икономика) в съпоста-
вителен план, като открои парадигмалните 
различия между тях.
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ски модели, ценности, парадигма, култура, 
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Abstract: During the last two decades we 
have been witnessing the rebirth and the re-
thinking of economic models that contradict 
(either in a radical or in a reformative way) the 
dominating economic paradigm, and offer alter-
native ideas and paths to economic and social 
regeneration. Following the logic of sustainable 
development, they aim to give a more complex, 
more environmentally-friendly and more just 
answer to the needs of the societies and the peo-
ple, as well as an economy that bears a ‘’human 
face’’. The article discusses alternative econom-

ic models through the prism of values and the 
culture they originate from and which, in turn, 
they determine. The concrete aim of this arti-
cle is to introduce the value models of the sta-
tus-quo paradigm and their alternatives (the 
Green economy, the Blue economy, the Social 
and Solidarity economy, the Purple economy) 
in juxtaposition, by revealing the paradigmatic 
differences between them.
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Въведение

 Настоящата икономическа криза е
 също и криза на етиката и ценности-

те, която води до забогатяване на малци-
на и отнемане на властта от хората. Си-

нята икономика се застъпва за една нова 
икономика, ръководена от новаторство и 

творчество, с цел създаване на следващото 
поколение социално предприемачество. 

У. Лухейб
Не можем да решим проблемите, като 

използваме същия начин на мислене, който 
сме използвали, когато сме ги създали.

Алберт Айнщайн
През последните две десетилетия сме 

свидетели на възкресяване и преосмисля-
не на стопански модели, които се противо-
поставят на доминиращата икономическа 
парадигма и предлагат алтернативни идеи и 
пътища за икономическо и обществено об-
новление. Те прокарват алтернативни прак-
тики в стопанския живот на обществата –
даряване, размяна, споделяне, съвместно 
ползване и отстъпване на ползването, пов-
торна употреба и пр. – в които парите не са 
водещо средство за обмен, нито главна цен-
ност в стопанските отношения. В същината 
си тези практики отразяват императивите 
на XXI век – уважение към природата и гри-
жа за жизнената среда, устойчиво развитие, 
съхранение и разумно оползотворяване на 
ресурсите, качество на живот за обществата 
и индивидите. Същевременно те са реакция 
на драстични социални и икономически 
проблеми, свързани с характера на глобал-
ния капитализъм, пораждащи нестабил-
ност, нарастващи неравенства и чувство за 
несправедливост, както на локално, така и 
на планетарно равнище.

Социалната и солидарната икономика, 
Зелената икономика, Кръговата икономика, 

Синята икономика, а в последните няколко 
години – и Споделената икономика, и Ли-
лавата икономика, отразяват сложността 
на живота на планетата през XXI век; те це-
лят по-комплексен, по-природосъобразен 
и по-справедлив отговор на потребностите 
на обществата и хората. На политическо и 
управленско ниво тези модели са заложени 
в стратегии, планове и политики на редица 
страни, региони и местни общности, като 
лидер в това отношение е Европейският 
съюз1. Нарастващото влияние на тези моде-
ли се корени в нуждата от промяна на сис-
темно ниво; те дават пример за преход от 
доминиращия глобален стопански модел, 
който тук ще наречем Модел на статуквото, 
към нова социална и икономическа пара-
дигма, основаваща се на алтернативна кул-
тура и нови ценностни модели. Както гласи 
алтерглобалисткият лозунг: System Change, 
not Climate Change! (Да променим системата, 
а не климата!)

Цели, теоретични модели и методология

Не съществува система, нито ико-
номическа доктрина или теория, която 

да служи за основа на самата себе си: тя 
неминуемо се крепи на някаква метафи-

зична основа, което означава, че изразява 
определен светоглед, има определена смисъл 

и цел. Според мен съществува икономи-
ческа религия, която се кланя на идола на 

материалните придобивки, консумацията 
и така наречения „стандарт на живот“, 

както и на всеобщо разпространеното 
гледище, че „това, което е представлявало 
лукс за нашите деди, се е превърнало за нас 

в необходимост“. 
Фридрих Ернст Шумахер2

Настоящата статия си поставя две цели. 
Първата цел е да предложи обзор на сто-

2 Фриц Ернст Шумахер, „Малкото е красиво“. Сайт на МЯСТО ЗА БЪДЕЩE, посетен на 31.08.2019 г., 
превод – автора. По Schumacher, E. F. (1999). Small Is Beautiful: Economics As If People Mattered: 25 Years 
Later... With Commentaries. 

1 Достатъчно е да споменем Стратегията на ЕС „Eвропа 2020“, План за действие на ЕС за кръгова 
икономика и Съвместната инициатива за кръгова икономика (JICE) в подкрепа на разработването 
и изпълнението на проекти и програми за кръгова икономика в ЕС.
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панските модели, които през последните 
десетилетия – по радикален или по рефор-
маторски начин – отхвърлят или се стремят 
да направят „по-човечен“ модела на ико-
номическото статукво. Под икономическо 
статукво тук разбирам наложилия се на 
глобално ниво модел на стопански отноше-
ния, почиващ върху идеята за „невидимата 
ръка“ на свободния пазар. Този модел е из-
граден върху презумпцията за неизчерпае-
мост на природните ресурси, бърза възвръ-
щаемост на инвестициите, краткосрочност, 
монокултурно индустриално производ-
ство, аутсорсинг и ниска себестойност на 
труда; идеологията му е неограничения ли-
неен растеж. Той се основава на принципа 
на потреблението заради самото потребле-
ние и стои в основата на консуматорското 
общество. 

Въпреки многообразието си и различи-
ята помежду си, стопанските алтернативни 
модели, които ще разгледам, са обединени 
от факта, че предлагат реални подходи за 
трансформация на господстващия модел. 
Въздържам се да нарека тези алтернативни 
модели нови, тъй като част от тях – като на-
пример солидарната икономика, силно по-
влияна от толстоизма, или кръговата ико-
номика (съвременна версия на хилядолетна 
стопанска традиция, изградена върху кръ-
говрата на ресурсите и продуктите, която не 
познава понятието „отпадък“), се коренят в 
идеи, модели, опит и практики от близкото 
и далечното минало.

Втората цел на статията е да се посочат 
ценностните и принципните различия меж-
ду тези два модела, които ще нарека пара-
дигмални в смисъла, в който философът 
на науката Томас Кун използва термина 
„парадигма“ в „Структура на научните ре-
волюции“ (Кун, 2016). За Кун парадигмата 
обозначава съвкупност от научни теории, 
модели и перспективи, които са обединени 
от общи възгледи за света. В Птолемеевата 
парадигма Земята е центърът на Вселената, 
но Коперник, поставяйки в центъра Слън-

цето, предизвиква промяна в утвърдената 
и общоприета парадигма, а оттам – в об-
щоприетия възглед за света.  Всяка промя-
на в парадигмата ни показва света по нов 
и различен начин и става причина за ново 
поведение и нови взаимоотношения, зад-
вижващи експлозивно прогреса в науката 
и обществото. Ето защо, както твърди Кун, 
„сблъсъкът на две теории не е нещастие, 
а шанс, който трябва да бъде използван“ 
(Кун, 2016). Ще разгледам тези алтернатив-
ни модели именно като заявка за нова па-
радигма в светлината на глобалните еколо-
гични, икономически и социални проблеми 
вътре в обществата – и в развитите държави 
от западен тип, и между богатите и бедните 
държави (които езикът на политическата 
коректност нарича Глобален Юг и Глоба-
лен Север) – които все по-често поставят на 
преден план въпроса за равнопоставеност-
та и справедливостта, като морален импе-
ратив пред правителствата, политиците и 
международните институции, както и не-
обходимостта от по-разумно и справедливо 
производство, разпространение, разпреде-
ление и преразпределение на благата. 

Изходните теоретични позиции са също 
две: на системизма и комплексността, на 
които почива доктрината за устойчиво раз-
витие, и на обвързаността на всяка човеш-
ка дейност с културата, в рамките на която 
тя се заражда и осъществява. Възприемам 
последната в широкия смисъл на думата – 
като съвкупност от норми, обичаи, опит, 
практики и ценности, действащи като само-
очевидни стереотипи и определящи поведе-
нието на дадена общност или общество за 
дълъг период от време. 

Принципите на системизма и на еколо-
гизма, включени по-късно в парадигмата за 
Устойчиво развитие3, определят виждането, 
че стопанската дейност на хората е система, 
намираща се в сложна зависимост от оста-
налите системи – природната и социалната. 
Нещо повече, за разлика от господстващата 
през последните три десетилетия неокон-

3 За първи път дефинирано през 1987 г. в Доклада „Нашето общо бъдеще“ (Our Common Future) на 
Програмата за околна среда и развитие на ООН, по-известен като „Доклад Брунтланд“ по името на 
министър-председателката на Норвегия Гру Харлем Брунтланд, ръководител на комисията за изгот-
вяне на доклада. 
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сервативна икономическа доктрина, в кон-
цепцията за Устойчиво развитие стопанската 
дейност на хората се разглежда като равно-
ценна и взаимозависима от останалите две. 
Този модел заявява че потребностите на още 
неродените – бъдещите поколения – трябва 
да се отчитат наравно с тези на сегашните 
поколения и да им се гарантират условия за 
живот, ако не по-добри, то поне не по-лоши 
от тези на настоящите хора. (Нашето бъде-
ще, 2015)

По-нови дефиниции на устойчивото 
развитие поставят акцент върху необходи-
мостта в модела да се включи и Културата, 
която се възприема не като едно от измере-
нията на социалното или икономическото, 
а като самата им среда, определяща тяхна-
та същност, развитие, поведение и упадък. 
Всяка култура е симбиоза от определен на-
бор от устойчиви стереотипи и модели на 
поведение, които почиват на принципи и 
ценности. Ето защо ще разглеждам двата 
стопански модела във връзката им с ценно-
стите, които те имплицитно или експлицит-
но изповядват и прокарват, като за тази цел 
се позовавам на наблюденията на Роналд 
Ингълхарт за нарастващото влияние на 
постматериалистките ценности в глобален 
мащаб. Според Ингълхарт все по-високото 
качество на живот на няколко поредни по-
коления  – в резултат от масовия достъп до 
образование и здравеопазване, както и от 
общото увеличаване на жизнения стандарт 
на широки слоеве от населението в разви-
тите индустриални общества – е довело до 
една „Тиха революция“. Тази революция 
кара все повече хора (и групи от хора) да 
възприемат „постматериалистки“ ценности 
(хармония с природата и грижа за околната 
среда, гражданска активност, работа в пол-
за на обществено полезни каузи, личностна 
и общностна автономия и себеизява, оцен-
ностяване на нематериални блага и обла-
ги4), които, от своя страна, влияят върху 
представите за същността, смисъла и пол-
зата от икономическата дейност (Inhlehart, 

1977; 1990). Конкретна цел на статията е да 
представи как двата типа модели се проти-
вопоставят на равнището на принципите и 
ценностите, които изграждат идеологиче-
ската (парадигмалната) им основа и опре-
делят както насоката, методите и средствата 
им, така и целите и мисията им. Тези разли-
чия ще представя синтезирано в съпоста-
вителен план в края на статията.

Алтернативите на икономическото 
статукво

През 1972 г. е публикуван докладът на 
Римския клуб „Границите на растежа“. До-
кладът се основава на прогнозен модел за 
развитието на човечеството, който анали-
зира връзката между демографския бум и 
изчерпаемите планетарни ресурси. Пред-
вижданията на авторите са, че до 2100 г. 
човечеството рязко ще намалее поради 
изчерпване на горивата, ерозия на почви-
те и глобално замърсяване. Авторите на 
доклада лансират идеята, че „икономиката 
на умереността“ е бъдещето на планетата. 
Всъщност те стъпват на една алтернативна 
и авторитетна мисловна традиция, олице-
творена във философията на австрийския 
икономист Ернст Фридрих Шумахер, баща 
на „дзен икономиката“ и автор на христома-
тийния труд “Small is beautiful” („Малкото е 
красиво“). Той вярва повече в „достатъч-
ността“ (enoughness), отколкото в консу-
маторското „повече е по-добре“ (bigger is 
better) (Schumacher, 1999).

Въпреки многобройните и обосновани 
критики, докладът на Римския клуб наджи-
вява своите критици и остава в историята 
на XX век като свидетелство за глобална 
предвидливост. Въпросът „Има ли граници 
икономическият растеж?“ ще се превърне 
в един от водещите дебати на следващите 
десетилетия (Кръстанова, 2009). Разглежда-
ните в статията алтернативи стъпват върху 
тази критика на растежа и предлагат своя 
концепция за икономиката на бъдещето, 
основаваща се най-общо върху хармония 

4 Индикаторите за определяне на ценноститe, формулирани от Ингълхарт и колегите му, стоят в 
основата на мащабните изследвания на ценностите, провеждани ежегодно в рамките на Световното 
изследване на ценностите (World Value Survay) и Eвропейското изследване на ценностите (European 
Value Survey).
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с природата и останалите форми на живот, 
споделеност, устойчивост, творчество, лич-
ностна, групова и общностна автономност 
и социална и екологична справедливост.

Обзорът на алтернативните стопански 
модели, който предлагам по-долу, не пре-
тендира за изчерпателност. Той няма за цел 
да анализира икономическата пригодност 
или ефективност на тези модели, нито въз-
можностите за тяхното реално интегрира-
не в икономическата и социалната система. 
Неговата цел е да представи основните иде-
ологически принципи и ценностни посла-
ния, на които се основават, което  впослед-
ствие ще послужи за основа на ценностна 
съпоставка с доминиращия модел на ста-
туквото.

От „Червена икономика“ към „Зелена 
икономика“

 Днес имаме аномалия, наречена „ин-
дустриален капитализъм“, която неволно 

унищожава най-важните си източници на 
капитал – природата и обществото. Никой 

разумен капиталист не би направил това. 
Е. Ловинс

Биоразградим и възобновим не е синоним 
на устойчив. 

Гюнтер Паули
Зелената икономика може да се разглеж-

да като алтернатива на доминиращия модел, 
наричан от някои автори „Червена икономи-
ка“ или „Банкономика“. Както се изразява 
бащата на Синята икономика Гюнтер Паули:  

Да увещаваш потребителите да купуват 
повече е сляпа логика, която подмамва  граж-
даните да откупуват излизането от кризата, 
като вкарват всички нас, както и следващите 
поколения, в още по-големи дългове, които 
многократно надхвърлят способността ни 
да ги изплатим някога. Този жесток подход 
източва ликвидността на целия свят в една 
елитна „банкономика“, отказвайки да даде 
кредит на останалите. Подобни действия са 
в основата на един несъстоятелен икономи-
чески модел, една Червена икономика, която 
взема назаем – от природата, от човечество-
то, от общите ни блага – без изобщо да мисли 
как ще върне дълга си. (Паули, 2012 : 23).

Идеите и практиките на класическата Зе-
лена икономика са широко разпространени, 
ето защо тук ще се огранича да припомня 
водещите ѝ принципи, които изграждат 
ценностното ѝ ядро. На първо място, Зеле-
ната икономика се основава на равнопос-
тавеността между природната, социалната 
и икономическата сфера – концепция, ос-
нована на системизма, на която стъпва и 
устойчивото развитие. За да имаме устойчи-
ва икономика, е необходимо тя да се намира 
в равновесие спрямо останалите две сфери. 
Господстващият икономически модел се ос-
новава на разхищение на изчерпаеми при-
родни ресурси, експлоатация на природ-
ните богатства и на населението от Третия 
свят и изкуствено занижена себестойност 
на масовото индустриално производство, 
в която „природните услуги“ и социална-
та справедливост не са включени, защото 
не представляват ценност. Потреблението 
за самото потребление, чиято кулминация 
е т.нар. консуматорско общество, води до 
свръхпроизводство и свръхконсумация на
ненужни и некачествени стоки, носещи 
свръхпечалба на все по-ограничен кръг от 
хора. Екологичните последици от този мо-
дел са катастрофални – глобални климатич-
ни катаклизми (глобално затопляне, топене 
на полярните ледници, засушаване, опусти-
няване, ръст и невиждана честота на при-
родните бедствия), изчерпване на насъщни 
невъзобновими ресурси, влошаване, разпа-
дане и унищожаване на важни за здравето 
на планетата екосистеми (световния океан, 
Амазония). Този планетарен модел поражда 
огромно социално напрежение както вътре, 
така и между отделните общества – растя-
щите социални и икономически неравен-
ства са резултат от (или път към) екологична 
несправедливост, която поставя най-бедни-
те и нуждаещите се в най-лоша позиция по 
отношение на средата, в която живеят. От 
своя страна, моделите на производство в 
страните от Третия свят, също допринасят 
за екологичната катастрофа – експлоатира-
не на безценни природни ресурси (от мул- 
тинационалните компании, съвместно с 
местните елити и правителства) без възвръ-
щаемост към местните икономики, засилен 
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натиск от страна на местните общности 
върху природни ресурси с решаващо зна-
чение за животоподдържащата екосистема 
на планетата (като изсичането и палежите 
в амазонските гори). Накратко, моделът на 
статуквото е изчерпан, нещо повече – той 
е вреден и дори пагубен за оцеляването на 
човешката цивилизация.

Зелената икономика се обединява около 
няколко принципа: 1) Историческа отговор-
ност на страните от Севера спрямо страните 
от Юга – богатите държави и общества тряб-
ва да помогнат на бедните в техния преход 
към устойчива икономика, като си наложат 
по-големи икономически ограничения и 
поемат повече отговорности в глобален ма-
щаб5; 2) Инвестиране в образование, здраве-
опазване и култура и овластяване на местни-
те общности и структурите на гражданското 
общество; 3) Гарантиране на социалната и 
екологична справедливост чрез намалява-
не на екологичния отпечатък – „икономика 
на икономичното“ чрез свиване на растежа, 
постепенен или незабавен отказ от изко-
паеми горива и енергия, преминаване към 
възобновими енергийни източници, нала-
гане на политики и практики, основани на 
поправяне, рециклиране, повторна употре-
ба и използване на стари продукти с ново 
предназначение (принципът Repare, Reuse, 
Recycle!); 4) Нова система от индикатори за 
измерване на икономическата ефективност 
и полезност. Индeксът за човешко развитие, 
с който ООН измерва степента на развитие 
на обществата, е повлиян от новия, сложен 
и многофакторен модел, въведен от зелената 
парадигма на мислене – жизненият стандарт 
е функция не само на равнището на доходи-
те, но и на прогнозата за продължителност 
на живота и нивото на грамотност на насе-
лението, определящи качеството на разви-
тието и благосъстоянието на обществото. 

Опитите на Зелената икономика да ре-
формира капитализма „отвътре“, като 
пазарният подход се съчетае с решаване-

то на глобалните екологични и социални 
проблеми, без да се поставя под съмнение 
фундаментът на модела на статуквото (като 
например квотния принцип за  изхвърляне 
на въглеродни емисии на предприятията, 
основан на принципа „Замърсителят пла-
ща“), се разглеждат от мнозина като несъс-
тоятелен и провален green-washing, чиято 
цел е устойчиво развитие, но не за всички, а 
само за малобройната глобална олигархич-
на върхушка. Ето защо, в най-радикалните 
си измерения, Зелената икономика е ико-
номика на въздържанието, ограничението, 
дори на оскъдицата; тя апелира за реши-
телно „свиване на растежа“ и дори за „ну-
лев растеж“. Стопанството трябва да следва 
тази повеля, като се пригоди да създава „по-
вече с по-малко“. Тези модели атакуват кон-
суматорския свят, като се основават на на-
растващия страх от екологична катастрофа 
и необходимостта още отсега обществата да 
привикнат с един свят на сериозни и дори 
драстични материални ограничения. Огра-
ниченията сега ще бъдат компенсирани от 
по-справедливи, по-хуманни и по-еколо-
госъобразни форми на живот утре, в които 
хората и обществата ще имат повече време 
за себе си и за духовното си развитие, пове-
че възможности за изграждане на социален 
капитал и обществени блага, в рамките на 
обозрими общности, и повече възможнос-
ти за себереализация в контакт с природата 
(Лиеже и др., 2014). 

Кръгова икономика

Възможен ли е живот без отпадъци в 
една „цивилизация на боклука“?

Един от бащите на устойчивостта – Бари 
Комонър, в своя труд „Затвореният кръг: 
природата, човекът и технологиите“ фор-
мулира принципите на новата парадигма по 
следния начин6: 

• Всяко нещо е свързано с всяко друго 
нещо. Съществува една-единствена 
екосфера за всички живи същества и 

6 Тези четири постулата са известни като „Четирите закона на екологията“.

5 Израз на тази философия е Протоколът от Киото, според който развитите страни трябва да опре-
делят квоти за намаляване на парниковите си емисии, а развиващите се страни се ползват с приви-
легията да се включат когато и както намерят за добре.
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това, което засяга едно от тях, засяга  
и всички останали.

• Всяко нещо отива някъде. В природата 
не съществува понятие като „отпадък“ 
и няма такова място, където могат да се 
изхвърлят ненужни неща.

• Природата знае най-добре. Човешкият 
род създава технологии, които целят да 
подобрят природната среда, но такива 
промени всъщност е твърде вероятно 
да ѝ навредят.

• Няма такова нещо като безплатен обяд. 
Всяко нещо произлиза от нещо друго. 
Няма нещо, което да съществува не-
зависимо от другите7. 

Кръговата икономика се гради именно 
на тези постулати. Тя свързва законите на 
екологията, изведени от Новата наука на XX 
век с вековната култура на прадедите ни: 
всяко нещо в стопанството може и трябва 
бъде използвано с ново предназначение. 
В противовес на доминиращата линей-
на стопанска парадигма, която възприема 
икономическия растеж като неограничен 
(моделът „Произвеждай, потребявай, из-
хвърляй!“), Кръговата икономика възприе-
ма отпадъка от дадена дейност като полезен 
ресурс за друго производство или дейност. 
Идеологията ѝ почива на идеята, че в света 
на природата отпадък не съществува, той 
съществува само в човешките общества, и 
то – твърде отскоро и далеч не навсякъде. 

Тя обаче отива по-далеч от традицон-
ната зелена икономика с нейното „Repare, 
Reuse, Recycle!“, защото заявява, че на раз-
хищението трябва да се атакува не в края, 
а в началото на процеса. Ако Зелената ико-
номика се интересува главно от съдбата на 
отпадъка  в крайния му стадий – обезвреж-
дане, намаляване или повторно използва-
не, то Кръговата икономика предлага реал-
ни и прагматични решения, които тръгват 
от планирането на дизайна на материалите 
и използването на техники и способи за 
производство, които поощряват затворе-
ния цикъл. За тази цел те трябва да бъдат 

максимално близко до природните (ими-
тиращи структурата, състава, свойствата 
и поведението на екосистемите), да са при-
годни да се използват максимално дълго с 
максимално качество, като същевременно 
създават нови икономически отрасли и 
нови работни места, в съзвучие с нуждите 
на Природата и ограничените ресурси на 
Земята. Водещата мисъл е „Природата няма 
проблем с проектирането. Имат хората“ 
(Браунгарт и Макдона, 2009: 23).

Освен икономическите, социалните и 
екологичните ползи от този подход, оче-
видни са и етическите ползи от него; те обу-
славят един друг, алтернативен начин на 
мислене: отпадъкът се превръща в благо, а 
оттам – в ценност, в нещо, на чиято основа 
се гради друго благо, а не ненужен, неприя-
тен, грозен и дразнещ товар, от който е на-
ложително да се освободим. На обществото, 
природата и благата се гледа по начин, ди-
аметрално противоположен на общоприе-
тия – светът е затворен в кръг, енергията и 
ресурсите не се губят, а преминават от едно 
състояние в друго, всяко нещо служи на и 
е полезно за нещо друго, всяко нещо има 
връзка с всяко друго нещо и няма излишни 
неща – закони на екологията, закони на нау-
ката, които губят своята школска абстракт-
ност и се превръщат в част от ежедневието. 
Това е модел, който стимулира въображе-
нието, творчеството, гъвкавостта и дава 
поле за изява на новата наука и новите тех-
нологии на едно ежедневно и прагматично 
ниво, като оценностява преобразуването, а 
не  премахването и унищожението.

Кръгът е затворен, но само по отноше-
ние на основния закон – да не се изхвърля 
нищо като ненужно. Самата затвореност 
предполага иновативност, изобретателност 
и възможност за неограничено многообра-
зие от комбинации вътре в Кръга, както 
и по-голяма отговорност за решенията и 
действията. Вероятно най-сериозното посла-
ние на тази философия обаче е нравственото 
– то се отнася не за предметите, продуктите 
и производството, а за човешкия социум. 

7 Сайт на Място за бъдеще, посетен на 16.09.2019 г. Превод на автора, по Commoner, Barry (1971). The 
Closing Circle: Nature, Man, and Technology. New York: Alfred A. Knopf.
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Нито един човек, независимо от неговите не-
достатъци и провинения, не трябва да се въз-
приема като ненужен и да се маргинализира 
като „отпадък“, всеки един човек има място и 
роля в света и обществото.

И не на последно място – за разлика от 
редица версии на Зелената икономика, в 
чиято основа стоят идеите за нуждата от 
самоограничение (наложено от намалява-
щите природни ресурси и лавинообразно 
нарастващото население и неговите потреб-
ности), моделът на Кръговата икономика 
е хуманистичен и оптимистичен, защото 
проповядва, че е възможно да се живее в из-
обилие и в хармония с природата. Или как-
то заявяват съвременните „бащи“ на кръго-
вата икономика Майкъл Браунгарт и Уилям 
Макдона: 

Ние си представяме свят на изобилие, не 
на ограничения. В разгара на приказките за 

намаляване на човешкия екологичен отпеча-
тък ние предлагаме  друго  виждане. Какво ще 

стане, ако хората проектират продукти 
и  системи, които прославят човешкото 

творчество, култура и производителност? 
Които са  толкова интелигентни и безопас-
ни, че човешкият вид оставя отпечатък за  

наслаждение, а не за печал? (…) (Браунгарт и 
Макдона 2009: 28).

Синя икономика 

 Може би най-голямата свобода, 
която можем да дадем на децата си, е да 

им позволим да мислят различно и което е 
по-важно – да действат различно. 

Затова е полезно да помислим какво мо-
жем да завещаем на бъдещите поколения 

като структура за положително мислене и 
платформа за конкретни действия. 

Това може би е най-голямото предизвика-
телство. 

Гюнтер Паули8

Хартия без химия, електричество без жи-
вак, смеси без разтворители, оцветяване без 
пигменти, почистване без сапун, от дърве-

сина – до храна, климатизация без оборуд-
ване, кръговрат, подобен на екосистемния – 
това са само част от предложенията за нови 
производствени модели, суровини, стоки 
и услуги, които почиват на „подражание и 
възпроизводство на природата“ и на „ико-
номика на заместването“, принципи, попу-
ляризирани от една от водещите фигури на 
Синята икономика – Гюнтер Паули. Самият 
Паули предпочита да нарича този алтерна-
тивен възглед „замяна на нещо с нищо“: 

Внимателна оценка на всички новости, 
които възникват от подражание на еко-

системите, разкрива, че това, което често 
смятаме за незаменимо, е всъщност ненуж-
но. Ето защо представяме тази категория 

иновации, които подчертават как нещо, 
което днес е наложен стандарт, може всъщ-

ност да не е нужно. (Паули, 2012, с. 220).
Какъв е ценностният модел, на който 

стъпва Синята икономика? Природата знае 
повече, тя е съвършена, ние – не. Ето защо 
е вредно и безполезно да се опитваме да я 
подчиняваме, а е необходимо да се учим 
от нея как да организираме стопанството 
си, как да произвеждаме, като заместваме, 
а не като премахваме вредните за приро-
дата и обществото навици и практики на 
производство и потребление, и то без да е 
необходимо да си налагаме ограничения, 
неизбежни според класическата „Зелена“ 
икономика. Необходимо е да използваме 
откритията на науката, които да съчетаем 
с нов подход на подражание на природни-
те системи – това ще доведе до хармония с 
природата, ново качество на живот и нов, 
по-хуманен стопански модел. 

Иновацията е ключова ценност в този 
модел, но тази иновация се състои в изу-
чаване и прилагане на „образци за следва-
не“, изградени от милионите години опит, 
натрупан в хода на природната еволюция. 
Синята икономика предлага на индустриал-
ния бизнес да възпроизвежда ефикасността 
на екосистемите. Това е и основата на „нов 
модел на социално предприемачество“, кой-

8 Член на Римския клуб, първата глобална организация на учени, бизнес-лидери, политици и об-
щественици, по чиято инициатива е написан основополагащият труд „Границите на растежа“ и е 
създадено ежегодното глобално изследване на Worldwatch Institute „Състоянието на планетата“.
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то може би ще създаде нов модел производ-
ства, услуги и работни места, които почиват 
на обвързаност с територията, местната 
общност и локалните възможности и нуж-
ди. По думите на Гюнтер Паули: 

Синята икономика надхвърля както 
Глобализираната икономика, така и Зеле-
ната икономика. Нови професии и работ-

ни места се откриват в едва 10 държави 
в света, а 40% от населението на плане-

тата печели по-малко от 3 долара на ден. 
Дошло е време да преминем към ефикасен 
предприемачески модел, който отговаря 

на базовите потребности чрез ползване на 
наличните местни ресурси за доброто на 

всички, на най-ниски възможни цени, като 
се използват иновации, които генерират 

не просто по-високи печалби [за предприе-
мача], а множество ползи [за всички].

(Паули, 2012, с. 226).

Социална и солидарна икономика

Земята ни дава достатъчно, за да задо-
воли нуждите на всички, но не и алчност-

та на всеки. 
Махатма Ганди

Възможно ли е да преминем към алтерна-
тивна (социално и икономически по-устой-
чива, по-хуманна и по-щадяща природата) 
стопанска парадигма само чрез внедряване 
на нови технологии в производството и по-
треблението? Каква е гаранцията, че те няма 
да бъдат погълнати от хиперкапитализма,        
с цел ново обогатяване и овластяване на 
глобалната мултинационална олигархия: 
очевидно е, че освен технологична рево-
люция е необходима и социална еволюция 
и промяна в социалните ценности, които 
определят в неразривна връзка стопанските 
приоритети и модели за развитие на обще-
ствата. В този смисъл Социалната иконо-
мика и Солидарната икономика, предлагат 
подходи, основани на ценности, диаметрал-
но противоположни на тези, прокарвани и 
налагани от глобалния хиперкапитализъм. 
Социалната и солидарната икономика са 
интегрирани в приоритетите на ЕС (Соци-
ална икономика в Европейския съюз, 2012), 
те са важна част от икономическия и социа-

лен модел в държави като Франция, Испа-
ния, Португалия,  както и в САЩ, Канада, 
в редица страни от Латинска Америка и др. 
Докато Социалната икономика отдавна е 
възприета като пълноправен икономически 
сектор в редица страни и се ползва с подкре-
пата на държавата, Солидарната икономи-
ка (понятие, все още малко познато у нас), 
възникнала през 1990-те години в резултат 
от разочарованието от икономическия нео- 
либерализъм, се дефинира по политически 
начин като съвкупността от дейности за 
производство, обмен, спестяване и потреб-
ление, способстващи за демократизирането 
на икономиката посредством гражданското 
участие (Fraisse et al., 2007, p. 246).

Въпреки многообразието на културни 
контексти, организационни форми и въ-
трешни взаимоотношения в рамките на 
отделните държави, можем да изведем ня-
колко общи принципа, които формират и 
ценностното ядро. 

Социалната и солидарната икономика:
• отговаря на обществени и стопан-

ски нужди, на които нито държавата, 
нито пазарът могат или желаят да да-
дат отговор (затова на различни мес-
та се нарича трети сектор, сектор на 
гражданското общество или социал-
но предприемачество);

• овластява или подпомага маргинални 
групи и общности (създаване на биз-
неси и работни места в непривлекател-
ни за едрия бизнес сектори, предлагане 
на образование и социални услуги на 
хора от малцинствени общности, со-
циално слаби, безработни, инвалиди 
или защита на уязвими лица и групи – 
деца, сираци, хора с увреждания, жени, 
възрастни хора и пр.);

• обединява групи от хора със сходни 
интереси и ценности;

• цели общностната и обществената 
полза повече от индивидуалната об-
лага;

• основава се на демократичност и хо-
ризонтални отношения – принципът 
„Eдин човек – един глас“ е водещ при 
вземането на решения;
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• печалбата не е водеща, водеща е спо-
делеността, солидарността и взаи-
мопомощта (Лиеже и др., 2014);

• оценностява малкото, локалното, те-
риториалното, общностното – оттук 
и голямото стопанско значение на 
малките и средни предприятия и се-
мейния бизнес;

• прокарва споделеността – на собстве-
ността, на ресурсите, на печалбата 
(коорперативите, взаимоспомагател-
ните дружества);

• основава се на реинвестиране на 
придобитото в дейности с полза на 
общността или на обществото (сдру-
женията и неправителствените орга-
низации);

• сдруженията и инициативите често са 
неформални, непризнати или недефи-
нирани от закона и трудно се вписват 
в обичайните категории стопански 
актьори.

Въпреки огромното многообразие от 
форми – земеделски и потребителски коо-
перативи, взаимоспомагателни дружества, 
неправителствени организации, еколо-
гични  сдружения, културни организации, 
родителски кооперативи, филантропични 
фондации, start-up инициативи, социални 
предприятия, предприятия и сдружения за 
социална и стопанска иновация, безлихве-
ни заемни фондове – Социалната и соли-
дарната икономика се определя като сто-
пански подход и модел, който се стреми да 
съчетае икономическата полза със социал-
ната справедливост и равнопоставеност за 
цялото общество или за отделни общности.

Споделена икономика

В последните години, в резултат от бу-
рното развитие на новите технологии и 
неограничения обмен на информация, се 
налагат практики, обозначавани с общо-
то  наименование „Икономика на споде-
леността“ или „Споделена икономика“: 
последната почива на услуги, основани на 
замяна (напр. взаимно обучение без за-
плащане) или отстъпване за ползване на 

собственост (споделяне на превозни сред-
ства, на жилище (за дълъг период от време 
или за една нощ – т.нар. couch surfing или 
„диванно сърфиране“) – накратко,  на вещи, 
знания, умения и дори на собственото сво-
бодно време. Ключова ценност в този тип 
икономика е размяната и обмена, а не при-
тежанието на продукт или услуга (заплатен 
с пари) – така например се заплаща не сами-
ят продукт, а неговото ползване за опреде-
лен период от време. При все че този тип не-
конвенциални практики са още в зародиш и 
не са харесвани от правителствата, те бързо 
излизат от зоната на неформалността и се 
интегрират в официалния дневен ред. Ком-
пании от споделената икономика като Uber, 
Airbnb, Lyft и др. се развиват с двуцифрени 
темпове на растеж и властите в САЩ и ре-
дица страни в Европа намират начин да си 
сътрудничат с тях, включително и да ги об-
лагат с данъци (Николова, 2016). При все че 
повечето държави, включително България, 
все още проявяват враждебно и консерва-
тивно отношение към този тип икономика, 
тя има бъдеще, защото представлява естест-
вено следствие от все по-разкрепостеното 
общуване, което интернет и глобалните со-
циални мрежи насърчават и което поражда 
нови стопански практики и нови навици на 
глобално равнище. Икономическата исто-
рия неведнъж е показвала, че забраната на 
дадени икономически отношения не може 
да спре развитието им и те рано или късно 
намират начин да избуят, било в сивия или 
черния сектор. Правителствата би трябвало 
да  намерят начин да интегрират този тип 
отношения в системата, а не да ги изключ-
ват.

Лилава икономика (Purple Economy)

Лилавата икономика ни връща към не-
обходимостта да отчитаме Културата в  

стопанството. Това е една икономика, 
която се приспособява към човешкото мно-
гообразие в ерата на глобализация и която 
отчита културните измерения при остой-

ностяването на благата и услугите. Ако 
логиката на Зелената икономика почива 

върху опазването на природната среда, то 
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Лилавата икономика обхваща всички дей-
ности, които способстват за обогатяване 
и разнообразяване на културната среда, за 
остойностяване на културната идентич-
ност във всичките ù измерения. Например, 

когато автомобилният производител 
произвежда превозно средство, той не тър-

си въздействие върху културата. При все 
това, дизайнът на превозното средство 

има културно въздействие. Съвкупността 
от тези въздействия създава културен 

отпечатък.
Жером Гудрен

Терминът „Лилава икономика“ се появява 
във Франция през 2011 година, в Манифест, 
публикуван във в. „Льо Mонд“ (L’économie 
mauve... 2016), известен като печатния ор-
ган на алтерглобалисткото движение. Сред 
инициаторите фигурират основателите на 
асоциацията Diversum (The Purple Economy: 
an Objective, an Opportunity, 2013), която през 
октомври същата година организира първия 
Международен форум на Лилавата иконо-
мика, под патронажа на ЮНЕСКО, Евро-
пейския парламент и Европейската комисия. 
Присъствието на Междуправителствената 
организация на Франкофонията сред осно-
вателите на Форума говори за намерение за 
пробив в глобалната система, основана на 
десетилетна културна доминация на аме-
риканския икономически и идеологически 
модел и практики; тя е и опит за противодей-
ствие на други макромодели с глобални пре-
тенции, като например китайския.

Ето накратко принципите, на които се 
основава Лилавата икономика :

 – несекторност;
 – интердисциплинност;
 – свързаност с нуждите на териториите 

и местните общности;
 – неделима от една Икономика на 

устойчивостта – културата е четвърти 
стълб на устойчивото развитие, наред 
със Зелената икономика (поставяща 
акцента върху природната и жизне-
ната среда) и Социалната икономи-
ка (черпеща вдъхновение от нужда-
та от качество на социалната среда) 
(The Purple Economy: an Objective, an 
Opportunity, 2013).

Природа и Култура са неделими, но как-
то културата, така и природата са обвързани 
по уникален начин със своя topos, с терито-
рията си, с която образуват синергия – оттук
идва необходимостта да се работи на локал-
но ниво и да се опознават, изучават и раз-
бират моделите на мислене и поведение на 
местните общности, техните нрави, обичаи 
и навици, както и да се търси най-доброто 
за тях на местно ниво. Културата е „софту-
ер на ума“, както се изразява Хеерт Хофсте-
де, който трябва да се изучава и отчита при 
всеки опит да се гради бизнес или организа-
ция (Хофстеде, 2001).

Лилавата икономика се стреми да „очо-
вечи“ Зелената икономика: в действител-
ност, изправени пред планетарните еко-
логични предизвикателства, само един 
подход, включващ хората чрез културата, 
би позволил по-човечни, по-привлекател-
ни и по-приспособени към многообразието 
на реалния живот решения на проблемите. 
Според създателите ѝ, тя е опит за алтер-
нативна и по-хуманистична глобализация, 
отразяваща културното многообразие на 
човечеството и стопанските форми на раз-
витие на обществата (L’économie mauve..., 
2016). Като икономическо лице на aлтер-
глобализма, тя счита, че устойчивост може 
да се гради само в реален културен кон-
текст. Повлияна от множество идейни те-
чения – толстоизъм, гандизъм, култура-
лизъм, движение на необвързаните – тази 
нова парадигма противостои на глобалната 
макроикономическа идеология и нейния 
унитарен, универсалистки, неоимпериалис-
тически и етноцетричен подход, като оцен-
ностява малкото, местното, специфично-
то, уникалното, екзотичното. Тя цели една 
„икономика с човешко лице“ и се стреми да 
даде ново съдържание на лозунга на еколо-
гизма „Мисли глобално, действай локално!“.

* * *
Въпреки различията помежду си, пред-

ставените алтернативни икономически мо-
дели почиват върху широка обща система от 
ценности. Те изграждат алтернативна поли-
тическа и икономическа парадигма, която 
се изразява в: ново отношение на равнопос-
тавеност и уважение към природата и ново 
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понятие за жизнена среда, икономическо 
овластяване на гражданите на местно и ре-
гионално ниво, предпочитание към малкото 
и обозримото (семеен бизнес, малки и сред-
ни предприятия), равнопоставеност меж-
ду общия/общностния интерес и частните 
интереси на индивидите, преимущество на 
дългосрочното планиране и предвиждане-
то над хаоса на саморегулиращите се паза-
ри, оценностяване на сътрудничеството и 
солидарността за сметка на съревнованието 
и състезателния принцип, предпочитание 
към хоризонталните форми и отхвърляне 
на йерархичността, възприемане на труда 
като облагородяваща дейност, като израз на 
цялостно, а не на професионално, матери-
ално и фрагментарно осъществяване на чо-
вешката личност. За някои от тези нови мо-
дели парите са остаряло или неподходящо 
средство за остойностяване на стопанската 
дейност, а притежаването на (все по-нови 
и) нови материални и нематериални блага –
ненужно и вредно както за качеството на 

живот на обществата и индивидите, така и 
за оцеляването на цивилизования живот на 
планетата. 

Тази нова парадигма носи „постматери-
ален“ ценностен заряд, който представлява 
опозиция на материалистичния и консу-
маторски модел на статуквото. В него ка-
чеството на жизнената среда, свободното 
време и неформалните връзки в рамките на 
свободно избрани общности са не по-мал-
ко ценни от материалното благополучие и 
професионалното преуспяване. Така напри-
мер връщането на високообразовани млади 
хора към живота на село, за да практикуват 
биоземеделие, е бавна, но устойчива тенден-
ция, която се наблюдава вече и в България. 
Родителските и потребителско-производи-
телските кооперативи9, които възникнаха 
през последното десетилетие в големите 
градове, главно в София, отговарят на нови 
социални потребности, но и създават нови 
пространства за алтернативна икономиче-
ска дейност и себеизява. 

АЛТЕРНАТИВНИ МОДЕЛИ МОДЕЛ НА СТАТУКВОТО

Стопанство с човешко лице.
Човекът е цел и център на  стопанската 
дейност.

Стопанство, основано на идеята за неограничен 
растеж, бърза печалба, рентабилност и 
ефективност. 
Човекът е средство за стопанска дейност.

Консултативни, основани на демокрация на 
участието.

Елитарни и експертни, затворени за широка 
публика.

Основава се на взаимоотношение на уважение 
и равнопоставеност между човека и природата. 
Природните блага се въприемат като благо и 
капитал, а природните системи и закони – като 
образец за следване и подражание.

Основава се на идеята за господство на човека 
над природата. Природните блага се възприемат 
като неизчерпаем и невъзвръщаем ресурс или 
като стока.

Микроикономика. Ценни са малките обозрими 
общности и малките и средни предприятия.

Макроикономика. Ценни са големите 
предприятия и големите мащаби.  

Икономика на малкото. Малкото е красиво. 
Количеството и мащабът на производството не 
са самоцел.

Икономика на голямото – масово 
индустриално производство. Количеството и 
мащабът са цел и мярка.

9 Като например движението за чиста храна Хранкооп.
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АЛТЕРНАТИВНИ МОДЕЛИ МОДЕЛ НА СТАТУКВОТО

Локална, регионална, териториална – свързана 
с конкретна общност, територия, местна 
култура.

Абстрактно-глобална – почива на схващането, 
че е универсално приложима, независимо от 
културно-географските особености, местните 
нрави и обичаи и специфичната социална и 
политическа ситуация.

Основана върху предвидливост, предпазливост 
и дългосрочност.

Основана върху идеята за риск и краткосрочна 
възвръщаемост.

Общественото или общностното благо стои 
над личния интерес на индивида.

Личният интерес стои над общественото и 
общностното благо.

Хоризонталност на структурите. 
Основани на солидарност и сътрудничество.

Вертикалност и йерархичност на структурите. 
Основани на съперничество и съревнование.

Постматериалистки ценности – качеството на 
живот се съизмерва с качеството на жизнената 
среда и с възможността за автономна личностна 
реализация.

Материалистки ценности – качеството на 
живот се определя от материалния просперитет, 
количествено изразен жизнен стандарт и 
усещането за физическа и материална сигурност.

Акцентът е поставен върху работника и труда. Акцентът се поставя върху продукта и стоката.

Трудът е ръководен от идеята за призвание, 
споделеност и достойнство.

Трудът е ръководен от  потребности – 
прехрана, печалба, социален престиж, власт.

Необходимост от норми и регулации, с цел 
поощряване и защита на многообразието на 
стопанските форми.

Минимални или никакви регулации, 
освен такива, позволяващи да се попречи на 
конкуренцията.

Основана на качеството, трудно измеримо с 
методите на традиционната статистика. 
Символ – Индексът за човешко развитие.

Основана на количеството. Уповава се на 
усреднени статистически критерии. 
Символ – Брутният вътрешен продукт (БВП).

Жизненият стандарт на индивида и населението 
е в сложна зависимост от редица фактори 
и не е свързан пряко с количеството на 
потреблението. 

Жизненият стандарт на индивида и 
населението се измерва главно с количеството 
консумирани стоки и услуги.

Основани на идеята за многообразие, културна 
самобитност и равноценност на културите. 
Включва културата като обяснителен фактор за 
особеностите на стопанските характеристики и 
на икономическото развитие.

Етноцентрична, неоколонизаторска и 
неоимпериалистична.
Почива на налагане на еднообразието, не 
отчита и не цени културните различия. 
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АЛТЕРНАТИВНИ МОДЕЛИ МОДЕЛ НА СТАТУКВОТО

Екологични – в широкия смисъл на думата. 
Стопанската дейност е неделима и зависима 
от дейността на държавата, гражданското 
общество, състоянието на международните 
отношения, както и от състоянието на 
природните ресурси.

Егоистичен – стопанската дейност трябва 
да се освободи от опеката на държавата и 
международните институции, и от контрола 
на гражданското общество. Пълна свобода 
на търговията и пазара, премахване на мита, 
такси и други с цел максимално разрастване и 
печалба.

Общото благо е функция от солидарни усилия и 
сътрудничество.

Общото благо е функция от надпревара и 
конкуренция.

Социална държава. Ролята на държавата е 
да смекчава социалните и икономическите 
неравенства, като се грижи за общите блага и 
преразпределя блага от богатите към бедните. 
Регулиращи институции, налагащи норми 
и правила на икономическите актьори и по-
високо данъчно облагане за най-заможните.

Минимална държава. Ролята на държавата се 
свежда до две функции: опазване на сигурността 
и частната собственост на гражданите (полиция 
и други органи на реда) и възможно най-
малка намеса в дейността на икономическите 
актьори – минимални регулации, отхвърляне на 
подоходното облагане като вредно за бизнеса и 
инвестициите.

Неизключващи морала от икономическата 
дейност.

Икономическата дейност се движи не от морал, 
а от интерес и прагматика.

Иновациите са основани на въображение 
и оценностяват творчеството в стопанския 
живот. Иновациите са отворени за широка 
публика.

Иновациите са императив за по-голяма 
ефективност и гаранция за заемане и 
задържане на монополна позиция. Иновациите 
се патентоват; достъпът до тях е затворен, 
ограничен или се заплаща.

Стопанство и пазар, откликващи на реални 
стопански и социални нужди. 

Пазар, създаващ и обслужващ изкуствено 
създадени или натрапени зависимости и 
нужди.

Науката и образованието са автономни спрямо 
пазара.

Науката и образованието служат на пазара.

Ключови думи: солидарност, сътрудничество, 
споделеност, самостойност, справедливост, 
равнопоставеност, равноценност, устойчивост, 
дългосрочност, предпазливост и предвидливост, 
(само)управление, отговорност, въображение, 
творчество, новаторство, качество.

Ключови думи: свобода, дерегулация, 
краткосрочност, риск, печалба, конкурентност, 
състезателност, надпревара, надмощие, 
мениджмънт, ефективност, количество.

Доминираща стопанска парадигма и алтернативни стопански модели – 
ценности  и принципи в сравнителен аспект 

(Автор: Радосвета Кръстанова)
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Заключение

Алтернативните икономически модели, 
както и доминиращият инидустриално-про-
дуктивистки консуматорски модел, са идео-
логически и културни модели, основани на 
система от принципи и ценности. Алтерна-
тивните модели предлагат нов, парадигма-
лен подход към икономическите проблеми 
на съвременността, като ги разглеждат в не-
делима и сложна връзка и взаимодействие 
с останалите сфери на системата – природ-
ната, социалната и културната. Прочитът 
на двете парадигми през хипотезата на Ин-
гълхарт за растящата роля на постматери-
алистките ценности в съвременните обще-
ства е едно възможно обяснение за възхода 
и растящата популярност на алтернативните 
стопански практики и модели. Новите по-
требности от духовно и нематериално ес-
тество свидетелстват за мащабна културна 
трансформация, която налага необходимост 
от алтернативни пътища за отговор на еко-
логичната, социалната и икономическата 
нестабилност, на неравнопоставеността и 
несправедливостта в обществата.  

Моделът на „икономиката с човешко 
лице“ на Фридрих Ернст Шумахер е все 
по-привлекателен и е в състояние да даде 
нов тласък за икономическа дейност, осно-
вана на необходимостта от задоволяване на 
нови социални и икономически нужди, на 
които нито пазарът, нито държавата, поот-
делно или заедно, са в състояние да дадат 
смислен отговор. Те се градят върху хумани-
зъм, солидарност, сътрудничество, свърза-
ност с местната култура и традиции и една 
засилена нужда от автономност на участи-
ето и вземането на решенията от страна на 
индивидите, групите и общностите, които 
изискват не само алтернативни икономиче-
ски приоритети, подходи и действия, но и 
алтернативни политики на локално, нацио-
нално и наднационално равнище. 

Най-сетне, разглеждани на нивото на 
институциите и правителствата, алтерна-
тивните стопански модели са свидетелство 
за зараждането на една нова комплексна 
визия за света, основана на нов мироглед, 
в който икономиката е само част от цяло-

то, но същевременно е в състояние да го 
трансформира из основи; тя чертае нови 
пътища за смяна на парадигмата, чрез коя-
то осмисляме света, действаме в него и го 
пресътворяваме.

Възторгът от полезността, ценността и на-
временността на тези алтернативни модели 
обаче не трябва да ни кара да ги възприемаме 
като панацея. Необходимо е да внимаваме да 
не заменим култа към „невидимата ръка на 
свободния пазар“ със стария култ към везде-
същата и тотална Държава, независимо дали 
става дума за националната държава, ЕС или 
друга голяма политическа структура; стре-
межът към лична и общностна автономия и 
културна самостойност като реакция на не-
гативите на икономическата и технологична 
глобализация, от своя страна, може да дове-
де до отделяне, затваряне, капсулиране, раз-
дробяване и чувство за самодостатъчност, до 
хаос и анархия, както и до „нови“ феодални 
икономически зависимости на локално ниво, 
с други думи – до ново Средновековие. 

Стопанските модели се основават на 
вкоренени чрез приемственост и традиция 
принципи, практики и ценности, както и 
на съвкупност от идеи и убеждения за све-
та, човека, природата, стопанството, об-
ществото. Изглежда, че човечеството е на 
път да замени модела „От люлка до гроб“ с 
парадигмата „От люлка до люлка“. Дали и 
кога идеологията на прогреса, възприеман 
като линеен и безграничен растеж, свързан 
с безгранично потребление („Живей, за да 
произвеждаш, произвеждай, за да потре-
бяваш!“) ще отстъпи мястото си на идеята 
за напредък, основан на императива „Спо-
дели, направи си сам, намали, поправи, 
преобразувай, използвай отново“? Клима-
тичните промени, изчерпването на насъ-
щни природни ресурси, повсеместното на-
растване на социалните и икономическите 
неравенства в обществата и глобалният ха-
рактер на рисковете, изглежда, правят тази 
стъпка неизбежна. Бъдещето на планетата и 
човечеството до голяма степен ще зависи не 
само от бързината, но и от качеството на 
тази промяна. 

„Начинът, по който ние възприема-
ме света и взаимодействаме с него – пише  
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Фриц Шумахер, – очевидно до голяма сте-
пен зависи именно от идеите, които изграж-
дат съзнанието ни. Ако тези идеи са дребни, 
слаби, повърхностни и несвързани, живо-
тът ще ни изглежда блудкав, безинтересен, 
жалък и хаотичен. Трудно е да се изгради 
чувство за пълнота, така че празнотата в 

съзнанието ни лесно може да бъде запълне-
на от големи, фантастични идеи – полити-
чески или други, – които сякаш изведнъж 
озаряват всичко и придават смисъл и цел на 
нашето съществование. Необходимо е да се 
подчертае, че тук се крие една от най-голе-
мите опасности на нашето време“. 
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