ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Entrepreneurship

Югозападен университет “Неофит Рилски”
Стопански факултет
Година III, 2015

Година III, 2015

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Entrepreneurship

Академично издание за научни изследвания

Югозападен университет “Неофит Рилски”
Стопански факултет

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Проф. д-р Рая Мадгерова

CHIEF EDITOR
SWU “N. Rilski”, Bulgaria

ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОР
Доц. д-р Милена Филипова

DEPUTY CHIEF EDITOR
SWU “N. Rilski”, Bulgaria

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Доц. д-р Вяра Кюрова
Проф. д. ик. н. Олга Прокопенко
Проф. Изуми Масаши
Проф. д-р Георги Л. Георгиев
Доц. д-р Кирил Палешутски
Доц. д-р Преслав Димитров
Доц. д-р Мария Станкова
Проф. д-р Боян Кръстич
Проф. д-р Даниела Зира

Доц. д-р Андреа – Клара
Мунтеану
Доц. д-р Антониад-Киприан
Александру
Д-р Адам Павлич
Доц. д-р Райна Димитрова

Д-р Ани Атанасова

SWU “N. Rilski”,
Bulgaria
Sumy State University,
Ukraine
Tokai University, School of
Tourism, Japan
SWU “N. Rilski”,
Bulgaria
SWU “N. Rilski”,
Bulgaria
SWU “N. Rilski”,
Bulgaria
SWU “N. Rilski”,
Bulgaria
University of Nis, Faculty
of Economics, Serbia
Romanian American
University, Economic
Research Center,
Bucharest, Romania
Romanian Academy,
Institute of National
Economy, Romania
Faculty of Economic,
Ecological University of
Bucharest, Rumania
Universitet Szczeciсski,
Poland
SWU “N. Rilski”,
Bulgaria

Assoc. Рrof. Vyara Kyurova, Ph.D.
Prof. Dr. of Economic Scienses Olga
Prokopenko
Professor Izumi Masashi
Prof. Georgi L. Georgiev, Ph.D.
Assoc. Prof. Kiril Paleshutski, Ph.D.
Assoc. Рrof. Preslav Dimitrov, Ph.D.
Assoc. Рrof. Mariya Stankova, Ph.D.
Prof. Dr. Bojan Krstic
Prof. Dr. Daniela Zirra

Assoc. Prof. Andreea - Clara
Munteanu, Ph. D.
Associate Professor Dr. AntoniadeCiprian Alexandru
Adam Pawlicz, Ph. D.
Assoc. Prof. Rayna Dimitrova, Ph. D.
PRODUCTION EDITORS

SWU “N. Rilski”,
Bulgaria
SWU “N. Rilski”,
Bulgaria

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР
Д-р Илинка Терзийска

Assoc. Prof. Milena Filipova, Ph.D.
EDITORIAL BOARD

ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ
Д-р Диляна Янева

Prof. Raya Madgerova, Ph.D.

Dilyana Yaneva, Ph. D.
Ani Atanasova, Ph. D.
PRODUCTION SECRETARY

SWU “N. Rilski”,
Bulgaria

ISSN 2367-7597
Университетско издателство „Неофит Рилски“
Благоевград, 2015

Ilinka Terziyska, Ph. D.

СЪДЪРЖАНИЕ
Благовеста Коюнджийска-Давидкова
Особености на унаследяването на
фамилния бизнес
Цветана Антипешева
Мотивация за предприемаческа
дейност
Любов Иванова
Езиковите компетенции – важен
елемент в управлението на бизнеса

150

Яница Димитрова
Възприемане на връзката
корпоративна култура-конкурентно
представяне в българските
предприятия
Вяра Кюрова
Изучаване на влиянието на
иновационния потенциал върху
конкурентоспособността на мебелни
предприятия
Десислава Павлова
Бенчмаркингът като иновативен
подход към изграждане на
конкурентоспособен продукт в
бизнеса
Светлана Федулова
Предпоставки за изменение на
социално-икономическата система
Станка Ринкова
Институционализация на бизнеспроцесите в контекста на развитие на
човешкия потенциал
Мария Паскалева
Кризисни измерители на риска пазарни оценки
срещу парични очаквания

180

160

170

195

207

217

225

232

Blagovesta Koyundzhiyska-Davidkova
Features of inheritance of the family
business
Tsvetana Antipesheva
Motivation for entrepreneurship
Lyubov Ivanova
Language competences – an
important element in the business
management
Yanica Dimitrova
Perception of the connection
corporate culture-competitive
performance in bulgarian enterprises
Vyara Kyurova
Research on the impact of the
innovation potential on
thecompetitiveness of furniture
enterprises
Desislava Pavlova
Benchmarking as an innovative
approach to development of
competitive products in business
Svetlana Fedulova
Background of socio - economic
system’s transformation
Stanka Rinkova
Institutionalization of business
processes in the context of human
development
Mariya Paskaleva
Crisis measures of risk - market
assessments
versus money expectations

Всички права върху публикуваните статии са запазени.

Югозападен университет “Неофит Рилски”
Стопански факултет

Година III, Брой 2, 2015

ОСОБЕНОСТИ НА УНАСЛЕДЯВАНЕТО НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС
FEATURES OF INHERITANCE OF THE FAMILY BUSINESS
Благовеста Коюнджийска-Давидкова
Blagovesta Koyundzhiyska-Davidkova

Abstract: The family business is the oldest and most prevalent business
form in the world that is found in various types of companies. This
essentially unique way of doing business is distinguished because of its
continuity, balancing between business and family relations, business value,
family culture, the process of rapid decision-making, flexibility and
inheritance. Every family business is facing the real possibility one day to
end or to be taken over by new owners. This happens despite its stable base
and its successful development and irrespectively of the success and the
reputation of its manager within the community itself. The survival rate of
the family business is quite low one generation after its creator. The main
reason for this lies in unsuccessful inheritance that leads to a search for
solutions.
Key words: inheritance, succession, family, family business, features of
inheritance, transfer of owners

ВЪВЕДЕНИЕ
Един от основните проблеми на фамилния бизнес е неговото
унаследяване и възможностите за неговото планиране. Този проблем е
с нарастващо значение както от научна, така и от практическа гледна
точка. Поради тази причина, множество изследователи насочват своите
усилия към изследване на въпросите, свързани с унаследяването. На
тази основа стои въпросът за тяхната устойчивост за по-дълъг период
от време, а също така и запазването на обществено-икономическата
роля и принос на семейната фирма1. Около 30% от фирмите са
преминали в ръцете на второто поколение, а едва около 15% в ръцете

1

Мадгерова, Р., В. Кюрова, Дефиниране, характеристики и проблеми на семейния
бизнес, Икономика и управление, год. Х, №2, 2014, с. 102
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на третото, сочат изследванията2. Нещо повече, по предварителна
оценка шест милиона собственици на малки предприятия ще се
пенсионират в следващите десет години3 (считано от 2008 г.). Според
докладите на Европейската комисия ще се окаже, че предаването на
бизнеса е общоевропейски проблем. Съгласно изследванията,
проведени през 2002 г. от агенцията на Европейската комисия за
изследване на средните и малки предприятия, повече от 5 милиона
предприятия в страните от Европейския съюз трябва да се запознаят с
проблемите по наследяването (предаването) на бизнеса в продължение
на близките 10 години. Това представлява приблизително 30% от
общия брой на предприятията.
Според експерти само малка част от тях ще останат в ръцете на
новото поколение семейства-собственици и тогава ще се премине в
категорията на устойчивите фамилни предприятия или "семейни
предприятия" (не повече от 20%). Останалите ще бъдат акционерни и
ще се превърнат в мини-корпорации, или ще бъдат погълнати от поголеми и силни, или ще престанат да съществуват4.
В този контекст целта на разработката е да се изяснят същността
и особеностите на унаследяването на фамилния бизнес.
АНАЛИЗ И ОБСЪЖДАНЕ
Унаследяването е значим проблем при фамилните фирми,
независимо дали е микро, малка, средна или голяма фирма. В този
смисъл важен въпрос е този за изясняването на същността на
унаследяването на фамилния бизнес.
Съществуват различни виждания за понятието „унаследяване” на
фамилния бизнес. Някои автори използват термина „унаследяване” като
го разглеждат от различни аспекти. Така например според Beckhard и
Burkeу наследяването е: „прехвърляне на лидерския жезъл от

2

Passing Along the Family Business, http://www.cornerstoneresults.com/RefLib/KnlgeBk/e_fb
_passing_family.htm
3
Мисли първо за малките!, Smallbusinessact за Европа, Съобщение на комисията до
Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите, Комисия на европейските общности, Брюксел, 2008, с. 6-7,
http://www.mi.government.bg/bg/themes/small-business-act-11-285
4
Шило, П., Передача семейной стафеты, http://www.nwcgc.ru/shilo_s2.shtml
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основателя-собственик към наследника, който ще бъде или член на
фамилията, или извън нея, т.е. „професионален мениджър”5.
Други автори поставят акцента върху разбирането на понятието
като процес. Chris Martin, Dr Lynn Martin & Alan Mabbett считат, че
унаследяването може да се разглежда не като единично действие или
събитие, а като непрекъснат процес. В него най-често вземат участие:
фамилията, собственикът, бизнесът и свързващите структури (например
борд на директорите при по-големите фирми)6. Според К. Тодоров
унаследяването на бизнеса е: „...процес на предаването му (чрез
трансфер на управлението и собствеността) от първо на второ
поколение собственици/мениджъри, от второ на трето и т.н. като
наследникът може да бъде част от разширеното семейство”7. Нещо
повече, в семейните фирми този процес придобива по-голяма сложност
поради два факта. Първият е наличието на емоции, които в повечето
случаи са импулсивни и противоречат на бизнес интересите. Вторият е
силната зависимост между успеха на бизнеса и благополучието на
семейството8.
В допълнение към разбирането за същността на унаследяването
някои автори като МакГолдрик, Троаст и Флорен го разглеждат
двуаспектно. Според тях унаследяването е резултат с две страни –
трансфер на управлението и трансфер на собствеността9. Не е
задължително прехвърлянето на управлението и собствеността да бъде
направено по едно и също време или пък по един и същи начин. Дори
може да не бъдат предадени на един човек. Поради това, Ван дер Ло
определя, че унаследяването се разглежда в две части – приемственост
в управлението и приемственост в собствеността10.

5

Wendy Handler, Succession in Family Business: A Review of the Research, Family Business
Review,
vol.
VII,
no.
2,
Summer
1994,
p.
134,
http://www.blackwellsynergy.com/links/doi/10.1111/j.1741-6248.1993.00031.x
6
Chris Martin, Dr Lynn Martin & Alan Mabbett, SME Ownership Succession – Business
Support and Policy Implications, SBS Research & Evaluation, Sheffield, 2002,
http://www.sbs.gov.uk/content/analytical/research/SMEOwnershipSuccession.pdf
7
Тодоров, К., Бизнес предприемачество – Част I. Основи. Стартиране на нов бизнес,
БАРМП, София, 2011, с. 199
8
Пак там
9
Цит. по Lorraine Uhlaner, Eveline Dekkers and H. van Goor-Balk, The Entrepreneur in the
Family
Business,
Jun
2004,
http://www.few.eur.nl/few/research/efbi/docs/fam_business_chapter_english_iv.pdf
10
Цит. по Тодоров, К., Унаследяването на бизнеса и възможностите за неговото
планиране, http://alternativi.unwe.bg/br5/01%20-%20K.Todorov-statia.doc
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Интерес представлява и виждането на някои автори за
понятието унаследяване от гледна точка на съществуваща връзка
между приемственост и продължителност. Така например К. Тодоров
счита, че „...унаследяването следва да бъде разглеждано по отношение
на връзката с предприемаческата приемственост и продължителността
на семейния бизнес. В общи линии решението да се продаде бизнесът
въздейства върху самата фирма, на нейното икономическо
предназначение, управление и работна сила. В частност за семейните
бизнеси това е много сложно решение, съдържащо многобройни
икономически променливи, възникващи от високо диверсифицирани
аспекти (не само икономически)”11.
Необходимо е да се има предвид, че група автори12 използват
понятието „приемственост” на фамилния бизнес в своите научни
трудове.
Що се отнася до същността на приемствеността на фамилния
бизнес, интерес представлява виждането на А. Осипова. Авторът
разглежда приемствеността като преминаване на бизнеса от едно
поколение към друго в рамките на едно и също семейство (род)13. Ако
бизнесът представлява ценност като грамотно построена система във
взаимоотношенията, донасяща печалба, а не просто като съвкупност от
имущество, имащо определена стойност, то възниква необходимост от
запазване на тази ценност в рамките на семейството, за своите близки
– и това е естественото желание на много собственици14.
Допълнение в схващането за приемствеността на фамилния
бизнес има становището на Дениз Кенион-Рувине, според който, под
приемственост се разбира поемането на управлението на фирмата, като
най-съществената част е в действителност прехвърлянето на
собствеността, акциите или правата за гласуване. Всичко това води до
предаването на пълномощия за вземане на решения15. Авторът

11

Тодоров, К., Унаследяването на бизнеса и възможностите за неговото планиране,
http://alternativi.unwe.bg/br5/01%20-%20K.Todorov-statia.doc
12
Miller, D., I. Le Breton-Miller Kicking the Habit. Broadening Our Horizons by Studing Family
Businesses// Journal of Management Inquiry, 16 (1), 2007, pp. 27-30; Miller, D., Steier L., I.
Le Breton-Miller. Lost in time: intergenerational succession, change, and failure in family
business// Journal of Business Venturing, 18 (4), 2003, pp. 513-531; Волков, Д.,
Преемственность в семейном бизнесе, сп. Российское предпринимательство №1 (223),
2013, http://www.creativeconomy.ru/articles/27620
13
Осипова, А., Как передать свой бизнес детям, http://www.nwcgc.ru/osipova_s2.shtml
14
Пак там
15
Дениз Кенион-Рувине, Габс, Приемствеността в семейната фирма, „Захарий Стоянов”,
София, 2007, с. 18
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подчертава, че приемствеността е един деликатен период както за
фирмата, така и за семейството. Тя често е много емоционална и
причинява много несигурност, защото предполага дълбоки промени.
Приемствеността във фамилния бизнес се разглежда и като
процес на прехвърляне на ръководството на друг член от семейството.
За успешното осъществяване на този процес е необходимо
предварително планиране на серия от действия, които да подготвят
бъдещият наследник да поеме отговорностите по ръководенето на
бизнеса16.
Някои автори разглеждат приемствеността от гледна точка на
управлението и на стратегията на фамилния бизнес. Като ключова
мотивация за наследниците на фамилния бизнес често се явява
необходимостта да не се разочарова семейството и неговите очаквания.
В емпиричните изследвания Lambrecht и Broekaert подчертават
необходимостта от страна на ръководството да продължи сегашната
стратегия на фамилния бизнес, това има голямо значение за
репутацията в мениджмънта на фамилния бизнес17. В този случай,
приемственост в стратегията е състояние, което дава възможност за
генериране на последователност и непрекъснатост в управлението в
дългосрочен план.
Единствено при такъв подход може да възникне проблем,
свързан с промените в икономиката или пазарната конюнктура, когато
новият мениджмънт може да усети недостиг в гъвкавостта и
пълномощията така, че да се приспособи към новите условия и да се
осъществят необходимите промени в дейността на предприятието на
фамилния бизнес. Но мотивацията "съвпадение със семейните
очаквания" не винаги работи при предаване на фамилния бизнес, в
някои случаи новото поколение на най-висшето ръководство може
амбициозно да се стреми да покаже "преход на ново ниво." От една
страна, подобна мотивация на наследника е способна да даде нов
"предприемачески импулс" на фамилния бизнес, от друга страна -

16

Grooming
the
Successor
in
a
Family
Business,
http://www.cornerstoneresults.com/RefLib/KnlgeBk/e_fb_passing_family.htm
17
Lambrecht, J., Wouter Broekaert. 2008. Het roer omgooien. Strategische veranderingen
van het familiebedrijf, Roeselare, Belgium: Roularta Books
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възниква заплаха да се изгуби съществуващото конкурентно
предимство чрез модифициране на активността на фамилния бизнес18.
Ако управлението на фамилния бизнес се предаде на няколко
членове на семейството, съществува риск, мениджмънта да престане да
съществува в режим "команда" и всеки член от семейството да се опита
да инициира свои собствени проекти ("джобни проекти"), без тяхното
синхронизиране с развитието на фамилния бизнес.
Времето е един много съществен елемент при осигуряването на
приемственост19. Фирмата може да се разшири или да е в застой от
гледна точка на времето. Има се в предвид, че е необходимо време,
както за избора на наследници и тяхното обучение, така и за
„ферментация” на новата ситуация. В тази връзка не са изненадващи
следните данни: 20% не искат да бъдат наследници, 50% са близо до
пенсиониране и 44% от титулярите са над 60 години20.
Няма единно становище на авторите за същността на
унаследяването на фамилния бизнес. Според нас унаследяването
следва да се разглежда като процес на предаване на бизнеса от едно
поколение на друго чрез трансфер както в управлението, така и в
собствеността. Необходимо е да се има предвид, че не е задължително
условие трансферът в управлението и собствеността да бъде извършван
по един и същи начин и време, както и да бъдат предадени на един
човек. Нещо повече, процесът по унаследяване не е единично
действие, а продължителен процес, отнемащ години. Именно поради
този факт е необходимо фирмите да насочат своите усилия към
създаването на план по предаване на наследствеността, който да
подпомогне по-лесното осъществяване на този процес.
Важно значение има познаването на особеностите на
унаследяването на фамилния бизнес за успешното реализиране на
дейността на фирмите в дългосрочен аспект. Един от важните моменти
за бъдещото развитие на фамилните фирми е решаването на въпроса
кой от членовете на семейството ще наследи управлението.

18

Волков, Д., Мотивационные аспекты преемственности в семейном бизнесе, сп.
Российское
предпринимательство
№16
(238),
2013,
http://old.creativeconomy.ru/articles/29346
19
Тодоров, К., Унаследяването на бизнеса и възможностите за неговото планиране,
http://alternativi.unwe.bg/br5/01%20-%20K.Todorov-statia.doc
20
GiuseppeVivace, CNA Lombardia, NEXT BUSINESS GENERATION, Conference 17-18 May
2004,
Stuttgart,
Germany,
http://www.next-business
generation.de/nachfolge_konferenz/presentations/01_sensibilisierung/sensibilisierung_vivace.
pdf
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Унаследяването на бизнеса е: „...процес на прехвърляне на
ръководството на семейното предприятие, а понякога и собствеността
на друг член на семейството и от едно поколение на следващото”21. За
да бъде осъществен успешно процеса по унаследяване обаче е
необходимо да се извърши предварително планиране на серия от
действия. Тези действия ще подготвят наследникът да поеме
отговорностите в бизнеса.
Друга важна особеност при унаследяването е навременното
определяне на наследника в бизнеса. След като се избере приемника
трябва да се премине към обучението и подготовката му за да поеме
управлението и контрола на фамилната фирма. Подготовката на
наследника трае няколко години. От една страна, тя е свързана с
неговото образование и от друга с придобиването на необходимите
знания и умения като заема различни длъжности в предприятието.
Поради това изследователите разглеждат три фази на този процес22:
- предунаследяване;
- унаследяване;
- следунаследяване.
Особеност на фамилния бизнес е, че може да бъде разгледан от
три аспекта – юридически, икономически и психологически. От
юридическа гледна точка се има в предвид, че трансфера на
управлението и собствеността трябва да бъде юридически издържан.
Икономическата гледна точка има в предвид функционирането на
фамилната фирма и връзките и отношенията й със заобикалящата
среда. Психологическият аспект има в предвид подготовката на
наследника и останалите членове на семейството за осъществяването
на прехода и за осъществения избор23.
В научната литература се посочва, че унаследяването на
фирмата се определя от позитивни и от проблемни аспекти.
Позитивните аспекти се свеждат до вътрешно сцепление, солидарност,
висока способност да реагира на криза, гъвкавост. Като проблемни

21

Мадгерова, Р., Г. Георгиев, Е. Каращранова, В. Кюрова, И. Терзийска, Е. Ставрова, Р.
Димитрова, Организация и управление на малкия бизнес, ЛАНГОВ, Благоевград, 2012,
с. 20-21
22
Тодоров, К., Унаследяването на бизнеса и възможностите за неговото планиране, с.
18-19, http://alternativi.unwe.bg/br5/01%20-%20K.Todorov-statia.doc
23
Мадгерова, Р., В. Кюрова, Състояние, характеристики и проблеми на семейното
предприемачество, Предприемачество и икономика, Сборник научни статии,
Благоевград, 2012, с. 29
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аспекти се определят олицетворение на проблеми, субективизъм,
емоционални и психологически следствия в решенията24.
Необходимо е да се отбележи, че при унаследяването
динамиката на фирмата и тази на семейството не винаги са сходни.
Независимо от големината на фирмата може да възникне конфликт,
дори и ако кандидатът за унаследяване е само един. Това зависи от
избора, който трябва да вземат напускащите родители. Пред тях стои
въпроса дали да оставят жизнеспособна фирма при приемлива цена на
един от кандидатите или пък да се отнесат поравно с децата си. За да
бъде постигнато съгласие, те ще трябва да използват други способи,
балансиращи невъзможността на семейните членове да вземат участие
в управлението на фирмата. Възникването на такъв конфликт обаче е
само част от проблема. На ниво фирма, новият предприемач ще се
опита да приложи нов стил на управление и нова визия, които да
доведат до промяна в баланса на власт на фирмено и фамилно ниво25.
Приемствеността обикновено започва, когато децата на
собствениците научат за предприятието от своите родители. Те
"порастват" с бизнеса и подсъзнателно научават много от поведението
на своите родители. Те може да поискат да управляват бизнеса някой
ден, но може и да не го направят26.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемът за унаследяването набира все по-голяма скорост в
дейността на фамилния бизнес. В България този проблем все още се
проучва и дискутира твърде малко. И само след няколко години ще
назрява все повече и ще бъде огромно предизвикателство пред
фамилния бизнес. Това от своя страна води до навременното
предприемане на мерки и съгласуване на действията между
предприемачи, финансови институции, консултанти, правителство и
други заинтересовани страни.

24

Giuseppe Vivace, CNA Lombardia, NEXT BUSINESS GENERATION, Conference 17 - 18 May
2004, Stuttgart, Germany; Тодоров, К., Унаследяването на бизнеса и възможностите за
неговото планиране, с. 3, http://alternativi.unwe.bg/br5/01%20-%20K.Todorov-statia.doc
25
Jan Degadt, Family and business: Complementary and conflicting values, 2002,
http://www.igw.unisg.ch/rencontres/band2002/F_03_Degadt.pdf
26
Grooming
the
Successor
in
a
Family
Business,
http://www.cornerstoneresults.com/RefLib/KnlgeBk/e_fb_passing_family.htm
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Българското бизнес общество и обществото като цяло е време да
осъзнае важността на фамилните фирми, да осъзнае мащабите на
проблема, с които се сблъсква обществото, ако приемствеността на
бизнеса не бъде осигурена. Безусловно, без държавна подкрепа,
създаването на инфраструктура, аналогична на европейската е
невъзможно, тя не е панацея, ако самите бизнесмени не решат да
променят и не включат в дългосрочните си програми развитие на точка
по "предаване на щафетата".
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МОТИВАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ
MOTIVATION FOR ENTREPRENEURSHIP
Цветана Антипешева
Tsvetana Antipesheva

Abstract: There are some aspects in the subject area for entrepreneurship
of human motivation. It is following the different levels and the impact,
which have on the actions of the person. There are examples for positive
and negative reasons in entrepreneurship development.
Key words: motivation, reasons, entrepreneurship

Човешката мотивация за дейност е сложно понятие. Много пъти
дадена постъпка остава неразбрана и неразгадана от околните. Със
средствата на психологията ще се опитаме да представим едно виждане
за мотивацията от гледна точка на нейната природа и еволюция. Ще
разгледаме
множество
мотивационни
конструкти,
съставящи
мотивационната система на човека.
Традиционно е схващането, че зачатъците на подбуждане са
биологични по произход и начин на функциониране. Ако се опитаме да
разграничим отделните нива на подбудителност, те биха изглеждали
така: потребности, нагласи, мотиви и ситуативни подбуди. Всъщност
изброените равнища могат да се представят като един обърнат
пресечен конус или „фуния” (вж фиг. 1).
Нека разтълкуваме посочената схема. За да бъдем точни, трябва
да отбележим, че потребностите са предшествани от нуждите.
Нуждите освен на човека, са присъщи и на животните и на
растенията. Те са израз на зависимостта на живите същества от
определени условия на заобикалящата среда. Така те съществуват и
оцеляват. Нуждите са фактори, които ни заобикалят и са необходими за
нашето съществуване. Обикновено те са циклични и специфични.
Задоволяването на нуждите, тяхното отново възобновяване и така
отначало, представляват своеобразен кръговрат от определени цикли.
Те се приключват, когато за дадената нужда е осигурено необходимото
количество от съответния фактор.
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Фигура 1. Равнища на подбудителност

Потребностите са психическо отражение на нуждите. Те са мост
между физиологията и психиката на живото същество. Отражение са на
нуждите и се реализират изпреварващо. Затова потребностите са
изходни състояния на мотивационната система на организма. Те са
поставени на най-ниско ниво на фиг. 1, защото не са многобройни.
“Потребностите намаляват зависимостта на организма от средата, но
увеличават зависимостта от собствената му активност”1. Най-често
потребностите се разделят на предметни и функционални. Към тях
може да добавим и навлезлите в последно време – информационни.

1

Минчев, Б., Обща психология, Сиела, С., 2008, с. 97
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При първите се придобиват блага, а при вторите се извършва дейност.
В нашия случай – предприемаческата дейност предметна ли е или
функционална? Спокойно можем да кажем – и двете, т. е. две в едно –
комплексно удовлетворяване на потребностите. В тази връзка и с
разглежданата тема може да добавим потребността от знания, от
извършване на дейност, от реализация. Задоволяването на
потребността води до определено поведение. Хубаво е това поведение
да се базира на съответния набор от знания, а не на действието проба
– грешка. Натрупването на знания и трансформирането им в поведение
може да се представи чрез следната схема, представена на фиг. 2:
Фигура 2. Формиране на поведение

Натрупване
на знания

Попадане в
нова
ситуация

Създаване
на опит

Формиране
на
поведение

Нагласите са придобити безсъзнателни влечения, предпоставки,
които са подбудители на действията. Те са повече от потребностите и
се формират от определен стил и култура на живот. Докато
потребностите са вродени, нагласата е придобито състояние. Те са
заучени в миналия опит на човека. Ако потребността стане нагласа, тя
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придобива и нейната подбудителна сила. Нагласите се задействат без
съзнателно иницииране, така да се каже – от само себе си. Техният
подбудителен ефект се отключва автоматично в определена ситуация.
Могат да се обособят няколко вида нагласи. Първите са стереотипи –
изпреварват съзнателния избор и го предопределят. Съответната
нагласа дава бърз типизиран отговор, който е еднакъв за повечето
хора. Например – предразсъдъците. Те дават нагласа, при която
повечето хора реагират еднотипно. Следват емоционалните нагласи –
да се изпитват определени емоции при дадени обстоятелства.
Например, страх от ново начало, от провал, от измама. Съществуват
нагласи, свързани с вниманието. Има нагласи – очаквания, когато след
една ситуация се очаква да последва ред от ситуации от даден тип.
Последен вид нагласи са чертите на характера. Те диктуват определено
поведение. Например човек, който е честен, очаква същото отношение
и към себе си – морално и открито държане на другите към него. В
средите на бизнеса това е много важно начало. Започвайки
предприемаческа дейност, всеки трябва да подхожда по този начин, а
не чрез стереотипното мислене, че ще бъде измамен и използван. Тъй
като нагласите се проявяват безсъзнателно, може да се каже, че те са
част от някакъв опит на индивида (вж фиг. 2).
В основата на всяка една дейност е мотивът. За много психолози
той е едно от основните понятия в психологията и е предмет на редица
изследвания. Определя се като подбудителна причина, която стимулира
действията на човека. „На прост език мотивацията е онова, което ви
кара да вървите, което не ви оставя на мира и определя къде се
стремите да отидете.”2 „Мотивацията се занимава с въпросите „защо” на
поведението. Тя се отнася до вътрешните състояния на организма,
които водят до провокиране на упорство, осигуряване на енергия и
насоки на поведението”3.
Всеки човек се ръководи в дейността и поведението си не от
един единствен мотив, а от цяла система мотиви – полимотивация.
Предприемаческата дейност има полимотивационен характер и се
отличава с йерархичност на мотивационната си структура, съставена от
господстващи и второстепенни мотиви. Те условно могат да се разделят

2

Колишев, Н., Педагогическите умения на учителите. Мотивирането. Контур, Варна,
2004, с. 393-394
3
Корсини, Р. Дж. и кол., Енциклопедия по психология. Наука и изкуство, С., 1998, с. 66
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на положителни или правилни и отрицателни или неправилни. Към
първата категория се отнасят мотивите за:
 труд, познание, творчество, реализация;
 професионални интереси и идеали, жизнени перспективи и
мечти;
 граждански, нравствени и интелектуални чувства;
 чувство за дълг и отговорност, за чест и лично достойнство;
 подражание в смисъл стремеж към идентификация с успели
хора на бизнеса, родители и други лица;
 мотиви на престижа - стремеж към самоутвърждаване и
заемане определено място в живота, към получаване на похвали,
награди, призове;
 комуникативни мотиви - потребност от общуване в процеса
на работа, от оценка и одобрение от страна на колеги, родители,
връзка с по-напреднали представители на бизнеса.
Възможността за формиране на положителна мотивация е важен
качествен показател, определящ ефективността на производствения
процес. При липса на богати, устойчиви и разностранни интереси
предприемаческата дейност може да се развива по силата на
отрицателни и „външни” мотиви.
Тази категория мотиви се свеждат обикновено до:
 маниакален стремеж към получаване на висок статут,
независимо от средствата и реалното покритие със знания и
прилагането им;
 необосновано домогване към много пари и техните форми на
проявление;
 фетишизиране ролята на цифровите резултати, култ към тях
– цифрите като овеществена обратна информация много често са
средство за психическа принуда;
 материална заинтересованост от подкупващи награди,
облагодетелстване и лична изгода;
 индивидуалистично-егоистични и користни подбуди за
изпъкване на всяка цена пред и над другите, чувство на страх от
родители или други заинтересовани лица и от оценъчни институции.
Съществуват различни причини за създаване на негативни
мотиви. Много от предприемачите проявяват отрицателно отношение
към ученето смятайки, че могат да се справят по интуиция. Част от тях
имат неизградени учебни навици и умения, не осъзнават смисъла и
значението на учебната дейност. Изключително силно негативно
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влияние върху мотивацията оказват стреса и умората. Многократните и
монотонно повтарящи се дейности предизвикват психическо
пресищане. Особено значение имат и отрицателните емоционални
състояния. За да се избегне всичко това трябва да се превключва
вниманието върху правилното редуване на репродуктивни и творчески
задачи. Необходимо е да се създават нормални и благоприятни условия
за цялостното протичане на производствения процес. Тези общи
условия са изключително важни, без тях е невъзможно да се формира
положителна мотивация, изолирана от цялостното състояние на
предприемаческата дейност.
Мотивът е вид подбуда на съзнателно равнище, осъзнатото
съдържание на който има причинно действие върху преживяванията и
постъпките на индивида. Когато обясняват постъпките си, хората
обикновено се позовават на мотивите си. Това са подбудите, които найчесто се споменават и човек обосновава действията си чрез тях. Те
имат следните функции:
 подбуждат и насочват действията на индивида;
 обясняват смисъла на неговите постъпки;
 служат като обяснителна рамка.
Нека разгледаме тази обяснителна рамка при успешно и
неуспешно действие на индивида и другите около него. Много пъти
тълкуванията са противоположни. Когато успява човек счита, че това се
дължи на неговите качества, на това, което той е вложил. Обратно,
неуспехът се приписва на другите, на вънщни причини, които са му
попречили. Тук се проявяват защитни механизми, оправдаващи
постъпките на субекта.
Мотивът има словесен изказ. Субектът може да го формулира
лесно или с усилие, като го съобщи на други хора. Много пъти обаче се
получава разминаване между действителните мотиви и тези, които се
представят пред обществото. Грешката може да бъде волна или
неволна. Индивидът понякога се опитва да заблуди заобикалящите го, а
в друг случай сам не е наясно за действителните мотиви. Тази ситуация
може да се обобщи така:
 субектът знае действителните си мотиви и ги съобщава
правдоподобно;
 субектът знае действителните си мотиви, но съобщава други,
за да заблуди останалите хора;
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 субектът не знае действителните си мотиви и това, което
съобщава не е вярно, независимо дали заблуждава с него или е открит
и честен.
Във всекидневния живот е по-лесно. Обикновено при типични
обстоятелства се реагира с типични мотиви. Когато ситуацията е
стереотипна, това се счита за нормално. Когато обаче ситуацията е
нетрадиционна и даже уникална, мотивите се обясняват трудно. Или
думите не стигат, или постъпките изглеждат странни, или се смята, че
субектът е наискрен или лъже. По този начин много хора остават
неразбрани. Считат ги за чудаци или луди. Вечната драма на творците
и новаторите. Започвайки предприемаческа дейност, много пъти
индивидът остава неразбран, а даже и осъждан. Отделяйки се от
статуквото, той демострира собствено мислене, има собствени
действия, чиито мотиви често са трудно обясними.
Мотивацията е сложна йерархична система, в която различните
мотиви се намират в единство и взаимна зависимост. Положителната
мотивация може да се постигне с цялостен системен подход, като
неговата организация е особено важна. Нека разгледаме няколко
аспекта:
 Формирането й зависи до голяма степен от общия
емоционален климат във фирмата, поддържането на устойчиви
интереси у работещите се свързва главно с преживяването на
положителни емоции след свършена работа и постигнати успехи. Много
важно е винаги да се търси правилният резултат с най-икономичния,
рационален и ефективен начин на действие. Да се оценява не само
крайното решение, но и пътищата и средствата за неговото постигане.
Процесът на превръщане на различните начини на работа в трайни и
автоматизирани навици, повишава увереността на работещия в
собствените му възможности и е важна предпоставка за изграждане на
положително отношение към работния процес;
 Ефективно средство за формиране на положителна
мотивация е развитието на самоконтрола и самооценката.
Изключителен интерес представляват различните форми на взаимен
контрол и взаимна оценка. Много важно е човек да може вярно да
оцени своите възможности и резултатът от това да бъде средство за
положителна мотивация. Хубаво е, ако и оценката на обществото
съвпада със ситуативното равнище на претенции по степен на
адекватност, устойчивост и големина.
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 „Отделните възрастови периоди са сензитивни при
изграждане на различни страни от мотивационната сфера”4. Докато помладите овладяват познавателни структури, средната възраст се
характеризира със стремеж за престижно място в неформалната група.
По-нататък се формират мотиви за ръководна и наставническа дейност.
При анализа на възрастовите особености за положитилна мотивация е
необходимо да се определят близките и далечни перспективи в
развитието на личността.
 Върху мотивацията силно влияние оказват очакванията и
ценностната ориентация на семейството. В повечето случаи
йерархичната система от ценности на децата е отражение на системата
от ценности на възрастните му членове. Те поддържат неговите
стремежи, поощряват го, предлагат му награди. Подобна позиция в
много случаи помага за формиране на определени положителни
мотиви,
но
често
пречи
за
проявата
на
активност
и
самоусъвършенстване.
 Обикновено
основните
подходи
за
формиране
на
положителна мотивация са два. Първият подход е известен като
формиране „отгоре – надолу“. При него се предлагат идеални образци и
ситуации, които да служат за пример. Към този подход е ориентирана
образователната ни система. Предлаганите мотиви – еталони се
усвояват само ако са разбрани, ако са усетени. Така
човек
отъждествява своите мотиви с тези, предлагани от социалното
обкръжение. Недостатък на този подход е опасността от формалното
усвояване на социално значимите мотиви. Вторият подход „отдолу –
нагоре“ се състои във възможността работещите да се включат в
система от дейности, при които те добиват практически опит за
нравствено поведение. По този начин се формират реално
съществуващи мотиви. Слабата му страна се изразява в
обстоятелството, че не е ясно дали се изграждат именно тези мотиви,
които са необходими и полезни за правилното формиране на личността.
Пълноценното развитие на мотивационната сфера изисква да се
използват посочените подходи в единство и взаимна зависимост.
Умелото съчетаване на разбраните и реално съществуващите мотиви е
съществено условие за изграждане на социално значима положителна
мотивация.

4

Николов, П., Н. Александрова, Педагогическа психология, УИ „Н. Рилски”, Благоевград,
2007, с. 148
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Най-многобройни са ситуативните подбуди. Те са неустойчиви и
ефективни за момента. Изразяват подбудителни тенденции, които са
заложени във всеки аспект на преживяването. Тъй като околната среда
създава различни ситуации, а адаптивните възможности на психиката
са големи, може да се каже, че непрекъснато се формират нови
подбуди. Лекотата на формирането им се използва особено при
направата и излъчването на реклами. Подбудите са насочени вътрешни
стимули. Понякога идват от ситуацията и са насочени към индивида,
провокирайки неговата активност. Друг път излизат от субекта и са
насочени към заобикалящия ни свят (фиг. 3).
Фигура 3. Насоченост на подбудите

СИТУАЦИЯ

ИНДИВИД

СУБЕКТ

ОКОЛЕН СВЯТ

Част от ситуативните подбуди се превръщат в съзнателни
(мотиви), други стават подбудителни привички (нагласи), а трети, които
са най-интензивно осъзнати, се наричат намерения. Една част си
остават подбуди само за конкретната ситуация. Те предизвикват отклик
от индивида във вид на емоция, мисъл или действие. Могат да
предизвикат и промяна в качеството на преживяването.
Всичко може да стане ситуативна подбуда. Тези, които се
зараждат от преживени ситуации, оформят богатството на вътрешния
свят на индивида и способстват за неговата адаптивност. Обикновено
действат няколко подбуди. Те са подредени в йерархичен ред и дават
обща насоченост и сила на крайния ефект. Определянето на
различните равнища на подбуждане се определя от интуицията и опита
на индивида. Независимо доколко осъзнава подбудите в ситуацията,
човек не трябва да губи чувството си за реалност.
В своя забързан живот човек може да формира всякакви
намерения. В тази неограниченост на човешките подбуди се таят
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възможности за нововъведения в човешкия живот, но и опасности от
всякакво естество. Със своя разум той трябва да може да ги преодолее,
за да продължи напред.
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ЕЗИКОВИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ – ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ В УПРАВЛЕНИЕТО
НА БИЗНЕСА
LANGUAGE COMPETENCES – AN IMPORTANT ELEMENT IN THE
BUSINESS MANAGEMENT
Любов Иванова
Lyubov Ivanova
Abstract: For long time now the requirement discipline is not the most
important in the selection of staff. Firms are looking for staff with good
organizational skills to be professional in terms of what they do. We need
excellent knowledge and skills in working with electronic devices, which are
part of everyday. It takes skill to handle the speech habits in the field of
protocol and label broad general knowledge, good physical training,
competence in relation to security measures that must be taken to control
the manager and his family. And not enough is the communication in the
mother tongue – there are indispensible serious linguistic knowledge of
grammar and vocabulary. But such knowledge can be acquired only on the
basis of good quality and mastery of the mother tongue. Knowledge of
languages and knowledge of the culture of the country whose language is
been learned can turn out to be very competitive and decisive force in the
increasingly globalized economy.

Key words: language competence, manager, staff, language skills

High technologies create comfort and require involvement of people
with skills to handle these technologies. For long time ago now the
requirement discipline is not the most important in the selection of staff.
Firms are looking for staff with good organizational skills to be professional
in terms of what they do. Excellent knowledge and skills are needed in
working with electronic devices, which are part of the everyday life of the
manager - computer, laptop, tablet, phone, camera. From the personnel it is
needed to be able to quickly provide the necessary information, to be able
to analyze and evaluate, to take timely or offer an adequate solution. For
more than three decades we have been living in a time of high aspirations,
the high speeds of excellent achievements. As the leadership positions, as
well as the ordinary employees, are under an increasing pressure and suffer
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from a shortage of time. Both sides more clearly understand the need for
support staff - well trained, who professionally and responsibly to take some
of the workload and personal commitments of the manager. Shots with
professionalism and with good language skills in the labor market are not
easily available.
Personal
assistants
for
company
directors,
executives,
representatives of foreign companies in the country have been more often
searched. The demand for governesses with competence and foreign
languages, for personal drivers for various categories of users of this service
also continues. The demand far exceeds the supply. Many are the
candidates for these positions, but usually it is extremely difficult to find a
suitable person for the advertised position even with the necessary
professional training, as well as candidates with good personality, which has
the decisive role. It takes skill to handle the speech habits in the field of
protocol and label, broad general knowledge, good physical training,
competence in relation to security measures that must be taken to control
also the manager`s family. And not enough is the communication in the
mother tongue – there are indispensible serious linguistic knowledge of
grammar and vocabulary. But such knowledge can be acquired only on the
basis of good quality and mastery of the mother tongue. According to the
Norwegian Lars-Carr Legernes,"Knowledge of languages other than their
mother tongue becomes more important in an increasingly globalized world.
This is vital, as solid language skills are regarded as strategic and more
valuable resource for competitiveness in business. Knowledge of languages
and knowledge of the culture of the country whose language is being
learned, can turn out to be very competitive and decisive force in the
increasingly globalized economy."1.
The language, if not the most important obstacle in intercultural
communication, is perhaps the most obvious obstacle to effective
international business communication2. For this it is necessary to discuss
the importance of language skills in multinational companies (MNCs) and the
way in which these competencies are managed. It is necessary a review of
earlier studies and theories to be conducted that would help to assess the
importance of language skills in the MNC and why such skills can be

1

Lars-Kåre Legernes, Managing Director of Oslo Chamber of Commerce and the only
Norwegian representative in Commissioner Leonard Orban’s Business Forum for
Multilingualism
2
Victor, D., International Business Communication, Harper- Collins Publishers Inc, 1992
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considered as an important element of business strategy, confirming the
discourse of language - a forgotten but extremely important factor in the
management of multinational companies3. An earlier research and studies
show that lack of competence in the language can lead to inefficiencies in
the business of the firms and thus the missing communication skills would
have a negative impact on corporate profits4. Is it an enough priority the
importance of language skills in international business and is a management
concept of language needed to enable additional language to be perceived
as a source of competitive advantage. This is precisely the idea of this
report, to realize whether language skills are considered a source of
competitive advantage in the activities of the companies. Another
perspective is to examine how globalization affects businesses influence the
need to manage the language and its role in the cultural diversity. An
important question is whether the companies develop policies and practices
in support of their perceived linguistic assets. For this purpose there are
presented and discussed in the EU policies with respect to the need for
language skills. The language has been discussed in terms of its role in
MNCs and it is important to realize what is actually meant by the concept of
language. It is necessary to highlight the relationship between language and
culture in terms of how language can be a carrier of culture. It needs to
prove that cultural adaptability can help to reduce uncertainty and thus have
a beneficial effect on the lowest level in the business hierarchy. Not to be
missed also the role of the English as the global lingua franca.
The importance of languages in business is increasing, due to
globalization, and therefore a multinational company by definition can be
considered a multilingual organization.
One consequence of the globalization of the economy is that
employees have to work in a multicultural environment. Language skills,
obviously, are essential to enable communication between speakers of
different mother tongues. In the international business surely there is not
any other element that is often defined as a "barrier to effective
communication," as the differences in language are. The language is not
always the only obstacle in communication, as well as a major obstacle to
international cultural and business meetings. Although this is an important

3

Marschan, R., D. Welch, L. Welch, Language: The forgotten factor in multinational
management, European Management Journal, vol. 15/ 5, 1997, pp. 591-598
4
Hellekjær, G. O., The Use of and Need for Foreign Language Skills in 24 Norwegian Export
Firms: A Survey Språk og Språkundervisning (1), 1991, рр. 21 - 44
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and necessary element in international business communication. The
language is a serious obstacle in domestic and international business in
various cultures because it is "fundamental."5 According to Victor, without a
common language in the best case the direct communication is being filtered
and in the worst - does not take place at all.
The choice of a company on the use of the language in its activity
affects all the aspects of business communication. If at its` management a
foreign subsidiary uses to the highest extent the main language of their
workforce – the staff, his effectiveness in training and motivation can
increase the competitive advantage of the company. Using the language of
the host country "means respect and largely trust that will never be
available to the businessman or business partner who does not speak any
language."6.
According to one study, which involved a large number of companies
performing various types of business, /around 2000/, connected with the
question of whether a company capabilities would lose the possibility of
signing an export contract due to lack of language skills, the results show
that a significant part of the business has been lost as a result of lack of
language skills of staff.
From the sample mentioned above only 11% of the respondents
have lost actual or potential export contracts as a direct result of lack of
language skills. At least 10% lost 1 million euro. The losses registered also
more than ¼ of the Turkish export companies, followed by Romania - 25%
and 4 companies from the Scandinavian countries - Finland, Iceland,
Sweden, Denmark, where at least 1 in 5 companies have stated actual or
potential losses. Further research indicates that there is a significant number
of companies in which over 11% of respondents said they actually lost
actual or potential contracts in countries such as Norway, Spain, Czech
Republic, France, Netherlands. Together, they make up a total potential loss
to the economy of the European Union. The actual size of total losses
among the 11% of the respondents who missed contracts potentially or
actually amounted to between 8, 100, 015 and 13, 500, 004 euro. Only the
potential losses are between 16 44,026 and 25, 300,010 euro. (see Table 1).

5
6

Victor, D., International Business Communication, Harper-Collins Publishers Inc, 1992
Victor, D., International Business Communication, Harper-Collins Publishers Inc, 1992
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Table1. Actual and potential losses due to lack of language skills
Actual/Potential
Actual
Actual
Actual
Actual
Potential
Potential
Potential
Potential
Total

Estimated losses
More than 1 million €
0.5 - 1-million €
100 000 - 0.5 million €
less than 100 000 €
over 1 million €
0.5 - 1-million €
100 000 - 0.5 mln €
less than 100 000 €

n
4
2
11
4
10
5
16
23
91

%
4
2
12
22
11
5
8
25
100

Source: SNF Report No. 21/09, Language management-in multinational
companies by Sigrid Louise Gundersen, 18.3.1.

Table 2. 10 language situations that companies blamed for the unrealized
export contracts
Language situations
English in Negotiations
German in Correspondence
English in Correspondence
French in Negotiations
French in Correspondence
German in Negotiations
French in Exhibitions
Italian in Negotiations
Russian in Negotiations
Chinese in Negotiations
Other Language-Situation

%
11
11
8
8
7
5
3
3
3
3
38

Source: SNF Report No. 21/09, Language management-in multinational
companies by Sigrid Louise Gundersen, p. 18
The Table below (Table 2) shows the most common foreign language
situations in which the twelve subgroups of the total sample of SMEs
declared missed opportunities to contract for export. Lack of English
language skills to negotiate (11%) is the most common situation referred to
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by the companies as a cause of lost export contracts, followed by German
correspondence (11%), English for correspondence (8%) and French in
negotiations (8%).
The study participants were interviewed also about the specific
reasons, according to them, which led to actual and potential losses. The
main reasons highlighted the lack of language skills of the staff, followed by
a lack of for further action and a lack of trust. Then follow the difficulties
associated with communicating with agents and corporate distributors. In
some companies the lack of general knowledge of the staff is also presented
as the main reason (see Table 3).
Table 3. The reason given by companies that have actual/or estimated
losses due to lack of language skills
Reasons
Lack of staff speaking languages
untracked quotes
Lack of confidence
Phone/problems with the technique
Problems with agents/distributors
Errors in translation/interpreting
Inability to take advantage of the opportunities
Exhibitions/fairs
Lack of interest in culture and general culture
Total

n
117
19
15
8
8
7
5
4
2
185

%
63
10
8
4
4
4
3
2
1
100

Source: http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework
Besides compiled statistics there have been collected many examples
of good practice, showing the evaluation of language skills and their
application in various sectors of industry and EU member states.
Studies related to the dynamic development of the small businesses
suggest that, in general, SMEs are less productive than the large companies.
Research also shows, though, that SMEs engaged in export are more
productive than those who do not export and that there is often a hidden
bonus for exporting companies through exposure to the increased technical
know-how, the understanding of the market and the cost or effective
savings.
Given that SMEs represent more than fifty per cent of the
employment in the European Union, it turns out that if a larger number of
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small and medium-sized enterprises make a successful export, and if those
currently exported expand their markets, this would have a significant
impact on the European economy, and there would be significant additional
benefits. Here is the crucial role of languages because 'Languages make it
possible to obtain better information about the business environment and
new ideas into production, raw materials, marketing and sales channels."7
Investing in language skills is one of the fixed costs of its exports to certain
countries.
In his book 'English-only Europe?', R. Phillipson formulates 10
statements on the need for knowledge of languages and answers the
question "Why are so important the languages?"8.
1. Languages are the storehouses of human experience.
2. Identification with a language is central to human culture.
3. Laws, agreements and negotiations depend on the linguistic
accuracy in the translation.
4. Many terms mean something different in different cultures and
languages.
5. Most people are better at expressing their thoughts in their mother
tongue.
6. Native speakers or bearers of a language have obvious advantages
over non-native speakers.
7. The idea that English is a neutral language is false.
8. Translation and interpretation are vital, but can be partially
successful.
9. In the knowledge the society must be built on multilingual
diversity.
10. Education, public and private matters can be achieved better with
the use of more than one language.
11. Most people in the world work with more than one language.
12. Language rights are important because knowledge language
means strength.
13. Globalization and technology may promote or eliminate the use
of certain languages.
Numerous studies show that English is seen as the main language for
gaining access to export markets and its continuing use it a lingua franca.

7
8

http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework
Phillipson, R., English-only Europe?, Routledge, London, 2003
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Given the analyzes carried out as a result of comments from individual
respondents from different companies in the EU, the picture turns out to be
much more complicated than the fact that English has established itself as a
world language. Remarkable was the sharp reaction against the Russian
language in the countries from the former Soviet bloc at the end of last
century, which yet did not lead to its rejection. Along with German and
Polish, Russian language continues to be widely used in Eastern Europe as a
lingua franca. French is used to trade with partners in different regions of
Africa, like the Spanish in Latin America. Individual respondents argue that
English is necessary for initial entry into the market, but, as regards the
long-term partnership in business, depending on relationship building and
good governance the cultural and linguistic knowledge of the target
concerning state business are essential9.
Actually evident is the widespread use of the English language and it
is not just for the English speaking world. The mission of the activities
related to language skills should be concentrated on people, "their ability to
use several languages, their opportunity to access culture and participate as
active citizens, to benefit from better communication, inclusiveness and
wider job opportunities and business."10. To raise the awareness on the
assessment and possibilities for linguistic diversity in EU business and to
promote removal of barriers to intercultural dialogue is the main goal, which
was highlighted at the Conference in Barcelona - communication and fluency
in mother tongue plus two languages. To achieve this goal the efforts of all
citizens are required. On the conference there was also underlined the
potential of still untapped linguistic resources in our society regarding
different mother tongues and other languages spoken – a needed inclusive
approach aimed at widening the scope of multilingualism in order to social
cohesion and prosperity, to promote the successful development of
companies for a competitive business and trade.
"The linguistic diversity is a challenge for Europe, but, in our opinion,
deserving thanks and praise task," concludes Amin Maalouf from the group
of intellectuals for intercultural dialogue11. In the conclusions of the Council
meeting in Brussels, it is said that "foreign language skills, not only helping
to foster mutual understanding between peoples, but are a prerequisite for a

9

Feely, A.J., Winslow, D., Talking Sense - A research study of language skills, management in
major companies, CILT, National Centre for Languages (UK), 2005
10
Gundersen, Sigrid Louise, SNF Report N21/09, COM, 2008:5
11
Amin Maalouf, member of The Group of Intellectuals for Intercultural Dialogue, COM,
2008:3

177

mobile workforce and contribute to the competitiveness of companies in the
European Union economy.”12.
Good language skills are an asset not only in sales, contracting,
marketing. They are necessary in all commercial activities. All companies,
realizing export communicate with different suppliers of services and raw
materials. Each working force, i.e. staff must become multicultural and
needs an appropriate language training in their company, which would help
the company to go far in their development well, providing it a competitive
advantage. The language resources are available, but often remains hidden
among the staff and ways must be found of using it.13 Investment in
language training are of the interest of each company, which with the help
of national, regional and local government bodies may provide assistance for
better business - environment by funding language courses or by the use of
appropriate methods to improve language skills.
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ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ВРЪЗКАТА КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА-КОНКУРЕНТНО
ПРЕДСТАВЯНЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
PERCEPTION OF THE CONNECTION CORPORATE CULTURE-COMPETITIVE
PERFORMANCE IN BULGARIAN ENTERPRISES
Яница Димитрова
Yanica Dimitrova

Abstract: Corporate culture is a construct of substantial importance for the
overall successful development of the modern organization. The article
presented the understanding of Bulgarian business to the nature of the
relationship between corporate culture and the competitive performance of
the company, which is relative to the size of the surveyed enterprises, scope
of work, willingness to innovate, the ways to implement internal
communications and maintenance of corporate image in the public domain.
The research is based on a representative sample of 1000 companies
operating in Bulgaria.
Key words: corporate culture, competitive performance, innovation,
internal communication, corporate image, motivation

ТЕОРЕТИЧНА РАМКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Интересът към изследването на корпоративната култура, във
връзка с конкурентоспособността на организацията, нараства през 80те години на 20 в., когато политическите, икономическите,
демографските, социо-културните тенденции поставят компаниите пред
нови предизвикателства във връзка с оцеляването, адаптацията им и
повишаването на устойчивостта им в турбулентната бизнес среда
(Димитрова, 2012).
Въпреки широко приетото схващане, че съществува „култура във
всяка организация” (Schrodt, 2002, p. 191) в изследователската
литература няма общоприета дефиниция за корпоративна култура.
Някои от най-известните и цитирани дефиниции са предложените от Е.
Шейн (Schein, 1985), Ландбърг (Landburg, 1990), Дийл и Кенеди (Deal
and Kennedy,1982), но ние ще използваме дефиницията на Zwell (2000),
която гласи, че: “Корпоративната култура дефинира правилата на
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играта, тя постановява: „Това е начина на правене на нещата”. Това е в
което ние вярваме. Тя се състои в начините, по които взаимодействаме
помежду си…. Правилата на корпоративната култура представят
организационните възможности” (Zwell, 2000, p. 10). Тази дефиниция се
основава на друга от най-познатите дефиниции за корпоративна
култура, създадена от Бауър (Bower, 1966), която постулира, че
корпоративната култура е начинът, по който правим всичко, което ни
заобикаля, разширена впоследствие от Шеритън и Стърн (Sheriton and
Stern, 1996), според които корпоративната култура е същността на
организацията, тя е това, което отличава една компания от всички
останали, многоизмерна е, свързана е със заобикалящата
организацията среда, както и със сферата й на дейност.
Конструктът на корпоративната култура, комуникациите на
организацията, нейното управление и прилаганият лидерски стил, са
взаимнодетерминирани. Корпоративната култура е факторът, който
притежава съществено значение за мотивацията на служителите в една
компания (Димитрова, 2012). Тя предопределя до голяма степен и
корпоративния имидж на компанията (Доулинг 2005). В същността й е
заложена както тенденцията за запазване на статуквото в
организацията, така и възможността за осъществяване на промяна. В
унисон с разбирането за характера на промяната като константа е и
възприемането на култура на иновацията, която се асоциира с
въвеждането на иновативни продукти и услуги, осъществяването на
изследвания и инвестиции в иновации, т.е. корпоративната култура е
пряко свързана с иновацията (Tushman and O’Reilly, 1997). Счита се, че
компаниите, които възприемат и прилагат култура на иновациите са поконкурентоспособни (Simpson et al., 2006).
Дефиницията за конкурентоспособност, предложена в Business
Dictionary.com я определя като „Способността на фирмата….да предлага
продукти и услуги, които отговарят на стандартите за качество на
локалните и на международните пазари, на цени, които са конкурентни
и подсигуряват адекватна възвръщаемост на ресурсите, използвани за
производството им”.
Конкурентното представяне на организацията се измерва и
изучава от гледна точка на икономическите дисциплини, от една
страна, а от друга – през призмата на социалните и управленските
науки (Димитрова, 2012). Според Рикардо и Уейд (Ricardo and Wade,
2001) „представянето” е широко понятие, което обхваща ефикасността,
ефективността, качеството на продуктите и услугите, направените
181

икономии,
консистентността
в
организационното
поведение,
съответните показатели за измерването му. Наред с т.нар. „твърди
показатели”, асоциирани с възвръщаемостта на инвестициите,
годишните печалби и пр., за значими за цялостното представяне на
организацията, можем да посочим и тези, които нямат конкретна опция
за представяне в икономически показатели, но предоставят съществени
предимства във връзка с отличимостта на компанията в конкурентната
бизнес
среда,
а
именно
–
корпоративния
имидж,
корпоративната/организационната идентичност, репутацията, които са
пряко зависими от съществуващата корпоративна култура и се
управляват чрез комуникациите на организацията. Фактори за
конкурентното представяне на организацията са и сферата, в която
компанията осъществява своята дейност, прилаганите практики за
управление на човешкия капитал, към които се причислява и
мотивацията на членовете на организацията. Следователно, за целта на
настоящата статия, можем да приемем, че конкурентното представяне е
амалгама от финансовите и икономическите постижения на компанията,
подкрепени от корпоративната култура и свързаните с нея конструкти,
които придават уникалност на компанията, подпомагат отличимостта й
в окръжаващата я среда, добавят съществени стратегически
предимства.
Връзката между корпоративната култура и конкурентното
представяне на организацията е доказана в редица теоретични и
емпирични изследвания (Kotter and Heskett, 1992; Gordon and
DiTomaso, 1992, Marcoulides and Heck, 1993; Denison and Mishra, 1995;
Fey and Denison, 2003; Denison et al, 2006, etc.) и въпреки някои
критики (Siehl and Martin, 1990; Alvesson, 2002), може да бъде приета за
реална.
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
За целта на настоящото изследване ще разгледаме връзката
между корпоративната култура и конкурентното представяне, съгласно
размера на изследваните фирми, формата на регистрация, сферата, в
която реализират бизнес дейността си, склонността им за
осъществяване на инвестиции в иновации, осъществяваните вътрешни
комуникации и разбирането на техния ефект за мотивацията на
персонала, начините за поддържане на корпоративния имидж в
публичното пространство. Проучването е национално, осъществено
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през 2015 г. сред българския бизнес1, базирано е на представителна
извадка от 1000 фирми, реализиращи своята бизнес дейност в
България. Респондентите са собственици и представители на топ
мениджмънта на компаниите, съотношението микро/малки, средни и
големи фирми е 60:30:10. Използваният метод е стандартизирано
интервю със затворени въпроси. За представянето на връзката между
въпросите е направена крос-табулация с помощта на SPSS 16.0.
Връзката между корпоративната култура и
конкурентното
представяне на фирмите се приема като теоретично и емпирично
доказана в световната практика, а чрез емпиричното проучване в
българската бизнес практика се търси разбирането на положителното
влияние, което оказва корпоративната култура за повишаване на
конкурентните предимства на компанията чрез възприемането и
прилагането на добри практики от изследваните компании.
Фиг.1. Брой на заети лица /корпоративна култура-конкурентно
представяне

1

Проект № BG051PO001-3.3-06-0053 “Повишаване на качеството на образованието и на
научните изследвания в областта на бизнес–инженерството за изграждане на
икономика, основана на знанието /иновациите/ и финансите”
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Положителното влияние на корпоративната култура спрямо
конкурентното представяне се оценява независимо от размера на
фирмата. Регистрираните като големи и средни компании, обаче, в поголяма степен оценяват позитивния й ефект. Малките фирми се
доближават до резултатите на големите и средните, докато
микропредпприятията в най-голяма степен проявяват колебание при
дефиниране характера на взаимовръзката.
Фиг. 2. Форма на регистрация/корпоративна култура-конкурентно
представяне

Най-висока степен на разбиране на положителния характер на
връзката корпоративна култура – конкурентно представяне показват
респондентите, регистрирани като АД, ЕАД и ЕООД, ООД. Тази форма
на регистрация се асоциира, обикновено, с големи, средни и малки
предприятия. Видно е, че регстрираните като ЕТ и други изпитват найсъществено затруднение при определяне на влиянието, което оказва
корпоративната
култура
спрямо
конкурентоспособността
на
компанията.
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Фиг. 3. Сфера на дейност/корпоративна култура-конкурентно
представяне

Разбирането
на
положителния
ефект,
който
оказва
корпоративната култура спрямо конкурентното представяне, се
потвърждава от респондентите от проучваните сфери на бизнеса.
Можем да отбележим, че при секторите, в които конкуренцията е поинтензивна и възприятието, и мнението на стейкхолдърите са критични
за оцеляването им, се забелязва по-съществена подкрепа на
твърдението. Такива сфери са промишлената, строителната, на
хотелиерството и ресторантьорството, както и на търговията и ремонта
на МПС. По-слаба подкрепа на твърдението откриваме при
анкетираните представители на фирмите, развиващи дейност в
областта на селското, горското, рибното стопанство. В търговията и в
сферата на хотелиерството и ресторантьорството е от съществено
значение поддържането на определен стандарт в обслужването на
клиентите, което изисква прилагането на добри практики по отношение
на персонала, подпомагащи не само кариерното и професионалното му
израстване, но кореспондиращи с нарастването на удовлетворението от
работата и повишаване на мотивацията. Мотивираните служители
общуват по-отговорно и пълноценно с клиентите, а това е възможност
не само за запазване, но и за привличане на нови клиенти и за
превръщането им в лоялни партньори.
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Фирмите от промишления сектор оперират във високо
конкурентна среда, най-често на международни пазари. За да бъдат
конкурентоспособни те се нуждаят от въвеждане и поддържане на
международни стандарти за качество и непрестанно подобряване на
процесите, които да съответстват на най-добрите постижения в бранша,
което хармонира пряко с корпоративната култура – предлагане на
качествени продукти и услуги, непрестанно усъвършенстване на
веригата на стойността, етични отношения с клиенти, доставчици,
партньори, действия в унисон с разбирането за компанията като
корпоративен гражданин.
Строителният сектор е един от най-засегнатите от финансовата
и икономическата криза. За оцеляването и развитието си фирмите от
този бранш непрестанно усъвършенстват процесите и методите на
работа, използването на иновативни и качествени решения, въвеждане
и прилагане на различни добри практики, свързани с комуникацията с
ключовите стейкхолдъри и поддържането на продължителни позитивни
взаимоотноения с тях.
Фиг. 4. Инвестира ли Вашата фирма през последните 3 г. в:/
корпоративна култура-конкурентоспособност

Ясно проследима е връзката между разбирането на
положителното влияние на корпоративната култура за повишаването на
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конкурентното представяне на фирмите и тяхната склонност да
осъществяват инвестиции в иновации. Можем да отбележим, че се
наблюдава баланс в иновационните дейности, които се въвеждат, като
се отдава превес на вътрешно и външно научно-изследователски
дейности, придобиване на външно знание, измерено в придобиване на
лицензи, лицензи за патенти, ноу-хау и различни видове знание от
други организации, както и осъществяване на специализирани
обучения за персонала /вътрешни или външни/, насочени към
въвеждане или разработване на иновации, проектиране, включващо и
стратегическото с цел разработване или изпълнение на нови/
подобрени продукти, услуги, процеси.
Фиг. 5. Корпоративна култура-конкурентно представяне/Как се
осъществяват вътрешните комуникации

Според Димитрова (2015) най-разпространеният начин за
осъществяване на вътрешната комуникация, сред анкетираните фирми,
е чрез прекия ръководител /тип „лице-в-лице”/, следван от
използването
на
служебната
електронна
поща,
регулярно
провежданите оперативки, периодичните обучения за служителите,
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интранет, семинари, неформални лични разговори, тийм билдинги и
комуникация чрез телефон. Респондентите, които посочват, че нямат
изградена система за реализиране на вътрешни комуникации, са 119.
Можем да отбележим, че фирмите, показващи разбиране на
положителния характер на релацията корпоративна култура –
конкурентно представяне в най-голяма степен имат изградена система
за осъществяване на вътрешните комуникации чрез използването на
комбинация от различни комуникационни канали, което е в унисон със
съвременните
тенденции
за
компетентно
управление
на
организационната комуникация. В най-общия случай, това са големи,
средни и до известна степен малки фирми (Димитрова, 2012).
Фиг. 6. Корпоративна култура – конкурентно представяне/вътрешна
комуникация-мотивация

Основната част от респондентите подкрепят твърдението, че
вътрешната комуникация има положителен ефект спрямо повишаването
на мотивацията на служители за изпълнение на служебните им
задължения и за постигане на визията на организацията във връзка с
потвърждаването на тезата, че корпоративната култура оказва
положително влияние повишаване на конкурентните предимства. В
отговора на този въпрос проличава ясно връзката между
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корпоративната
култура,
комуникацията
и
мотивацията.
Съществуващата в оранизацията корпоративна култура е предусловието
за начините на осъществяване на комуникационната политика.
Комуникациите и корпоративната култура са в основата за създаването
и осъществяването на мотивационни програми за членовете на
организацията. Мотивираните служители работят по-отдадено за
организацията, по-стриктни са в общуването с клиентите, степента им
на ангажимент към организацията е по-висока и проявяват по-малка
склонност да напуснат. Горепосоченото рефлектира в позитивиране на
репутацията на компанията, а от там и за повишаване на цялостното й
представяне.
Фиг. 7. Корпоративна култура – конкурентно представяне/ поддържане
на имиджа в публичното пространство

Българският бизнес все още не оценява напълно положителното
значение на прилагането на професионалното поддържане на
корпоративния имидж за подобряването на цялостното конкурентно
представяне на компанията. Можем да отбележим, че е отличима
връзката на възприемането на положителния ефект, който оказва
корпоративната култура за повишаване на конкурентните предимства
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на компанията, и осъществяването на дейности от арсенала на
корпоративния ПР за поддържане на корпоративния имидж.
Категорично поддържащите твърдението, че корпоративната култура е
съществен фактор за повишаване конкурентоспособността на
компаниите в най-голяма степен посочват наличието на ПР
специалист/отдел, използването услугите на ПР агенция и участието в
специализирани изложения и форуми. Отричащите позитивното
влияние, което има корпоративната култура за представянето на
фирмата, както и затрудняващите се в дефинирането на характера на
връзката, в най-голяма степен не прилагат целенасочена политика за
поддържане на корпоративния имидж на фирмите, за които работят, в
публичното пространство. Както отбелязахме, корпоративната култура
и корпоративният имидж са взаимно свързани. Корпоративната култура
е рамката, в която се създава, управлява и променя корпоративният
имидж. Тя е „отговорна” и за неговата проекция спрямо групите
стейкхолдъри, значими за компанията.
ДИСКУСИЯ
От настоящото изследване можем да направим извода, че
предимно големите и средните, както и до известна степен малките
предприятия осъзнават значението на корпоративната култура във
връзка с повишаването на конкурентното представяне на компанията.
Необходимо е както малките, така и микрофирмите да разберат
необходимостта от изграждане и управление на съответна култура,
защото големите и средни предприятия често привнасят елементи от т.
нар.
„предприемаческа
култура”
с
цел
повишаване
на
конкурентоспособността си, а по техния пример - ръководителите на
малките и микропредприятията могат да възприемат от тях добри
практики, асоциирани с корпоративната култура (Dimitrova, 2015).
Малките и микрофирмите притежават съществено предимство във
връзка със своята възприемчивост и флексибилност, което ги прави поспособни за възприемане и въвеждане на различни практики и
организационни процеси. Jack Welch, емблематичният СЕО на General
Electric, е пропонент на идеята за хибрид между голяма и малка
компания (big company/small company hybrid), съчетаваща в себе си
ресурсите на голямата компания и конкурираща се чрез структурната
опростеност и флексибилността на малката компания.
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Чатман и Ча (Chatman and Cha, 2002) посочват, че културата е
единствената дименсия, която е приложима за всички организации,
независимо от техния размер, от етапа на развитие, на който се
намират, от сектора, в който реализират дейността си.
Можем да отбележим и наличието на съществена корелация на
връзката корпоративна култура – конкурентно представяне със
склонността на анкетираните фирми за инвестиции и въвеждане на
иновации. Същото можем да обобщим и за наличието на връзка между
разбирането
на
значението
на
корпоративната
култура
и
осъществяването на вътрешноорганизационната комуникация. Както
посочихме в теоретичната част, корпоративната култура и
комуникацията са взаимно свързани и взаимнодетерминирани, което се
подчертава и от функциите на комуникацията в организацията,
обобщени от редица автори (Munter, 1992; Hynes, 2005; Ahmed et al.,
2010) – предаване и възприемане на постулатите на корпоративната
култура, подпомагане на цялостната дейност, свързана с управлението
на компанията, мотивация на персонала, обучението му, създаване и
управление на корпоративния имидж.
От изследването можем да направим извода, че все още не е
осъзнато напълно значението на професионално прилаганата политика
за поддържането на корпоративния имидж в публичното пространство.
Но както е осъзнато значението на корпоративната култура, така е
необходимо повишаването на разбирането на значението и
корпоративния имидж. Крайната цел на двата конструкта е цялостното
положително представяне на компанията и изграждането на
корпоративна
репутация,
подпомагаща
утвърждаването
на
конкурентните предимства на компанията.
НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА МЕНИДЖЪРИ
Целта на настоящото изследване е представянето на
разбирането на значенето на корпоративната култура за цялостното
успешно развитие на компанията от ръководителите и собствениците
на фирми, реализиращи бизнес дейност в България. По-всеобхватното
проучване на проблематиката е свързано с осъществяването на
последващи изследвания за връзката на корпоративната култура и
конкурентното представяне с управлението на компаниите –
корпоративното управление, прилаганите управленски стилове,
разработените стратегии за повишаване на конкурентоспособността.
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Възможно е реализиране и на сравнително изследване между данните,
получени в резултат на предишното национално изследване сред
българския бизнес (Димитрова, 2012) и настоящото, за разкриване на
тенденциите, които са очертани, като следствие от двете проучвания и
за създаването на инструмент или модел за оценка на връзката
корпоративна култура – конкурентно предимство, който да бъде тестван
сред фирми, осъществяващи своята дейност в България.
Собствениците и представителите на топ мениджмънта на
фирмите в България е необходимо не само да осъзнаят, а да въведат и
да прилагат реално добрите управленски практики, асоциирани с
корпоративната култура – въвеждането на актуални модели за
управление на човешкия капитал, компетентност и професионализъм
при конструиране на комуникационната политика на компанията,
насърчаването на създаване и прилагане на иновации, с презумпцията,
че устойчивостта и успехът на съвременната компания се детерминират
не само от твърдите показатели, а и от т. нар. „невидими ценности” на
компанията, които я превръщат в автентична и отличима, подпомагат
флексибилността и адаптивността й и запазването на културната й
идентичност в условията на непрестанна промяна, несигурност,
сложност, двусмисленост, които бележат съвременната бизнес среда.
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ИЗУЧАВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ ВЪРХУ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МЕБЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
RESEARCH ON THE IMPACT OF THE INNOVATION POTENTIAL ON
THECOMPETITIVENESS OF FURNITURE ENTERPRISES
Вяра Кюрова
Vyara Kyurova

Abstract: The innovative potential of the enterprise is one of the major
factors influencing its competitive economic development. It acts as a
motivating mechanism in shaping the knowledge economy. An important
tool for businesses in the field of furniture manufacturing in the competitive
struggle for building competitive advantages and increasing competitiveness
is innovation potential. In this context, the study of the impact of the
innovation potential on the competitiveness of furniture enterprises is
important. To assess the impact of the innovation on the competitiveness of
furniture enterprises statistical methods for analysis of dependencies were
used. The respective conclusions and recommendations are made.
Key words: furniture enterprise, correlation, innovation potential, impact,
competitiveness
ВЪВЕДЕНИЕ
В условията на пазарна икономика се проявява тясна връзка
между иновациите и пазара, който определя необходимостта от едни
или други нововъведения и тяхната съдба. Важно условие за постигане
на пазарен успех, за задържане на пазарния дял, за завладяване на
нови пазари, за заемане на лидерски позиции в отрасъла и повишаване
на конкурентоспособността на предприемаческия бизнес се явява
именно новаторството в предприемаческата дейност1. Още повече, че
добре управляваните иновации успешно комерсиализирани на пазара
са инструмент, който компаниите могат да използват, за да спечели

1

Кюрова, В., Маркетинг в предприемаческата дейност, Унив. изд. „Н. Рилски”,
Благоевград, 2014, с. 21
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конкурентни предимства, които ще им позволят да просперира, дори в
условията на настоящата рецесия2.
Непрекъснатото разработване на нови продукти и търсене и
усвояване на нови пазари се явяват съществени характеристики на
всяко предприятие и икономика, които се стремят към разширяване на
своето влияние и заемане на лидерски позиции не само на местно и
национално, но и на глобално равнище. Същевременно в условията на
пазарна икономика новите продукти, технологии и услуги са основия
инструмент в конкурентната борба3. Иновационният потенциал на
предприятието е един от важните фактори, влияещ върху неговото
конкурентно икономическо развитие. Той играе ролята на мотивиращ
механизъм във формирането на икономика на знанието.
В съвременните условия с особена острота стои задачата за
търсене на нови източници за повишаване на конкурентоспособността4.
За обезпечаване на конкурентни предимства на пазара предприятията
се стремят да използват иновационни технологии и материали,
създават иновационна продукция,
разработват стратегии
за
иновационно развитие. Иновационната дейност на предприятията се
явява основа за динамично развитие на промишлеността и икономиката
като цяло. Нарастващите темпове и мащаби на производство,
повишаване на качеството на продукцията вече не са достатъчни за
постигане на конкурентно предимство на пазара5. Едно от основните
условия за формиране на конкурентоспособна стратегическа
перспектива за предприятието може да стане неговата иновационна
активност6. Иновационният потенциал се явява едина от основните
детерминанти на иновационната дейност наред с потенциалното

2

Zizlavsky, Ondrej, Factors Of An Innovation Potential Development Are Known, But Not
Always Mastered, ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2011. 16, p. 1019
3
Молчанова, Н. Н. и кол., Маркетинг инноваций, Юрайт, М., 2015, с. 15
4
Галица,
Игорь А.,
Креативно-инновационный потенциал сотрудника
и
внутрихозяйственная интелектуально-инновационная элита, Икономика и управление,
бр. 2, 2015, с. 113
5
Нургалиева, Ш. М., Проблемы оценки инновационного потенциала предприятия,
Вопросы современной науки и практики. УНИВЕРСИТЕТ им. В. И. ВЕРНАДСКОГО, № 1
(11), Том 1, 2008, с. 238
6
Нургалиева, Ш. М., Проблемы оценки инновационного потенциала предприятия,
Вопросы современной науки и практики. УНИВЕРСИТЕТ им. В. И. ВЕРНАДСКОГО, № 1
(11), Том 1, 2008, с. 238
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търсене на създаваната продукция7. Следователно изучаването на
иновационния потенциал е от съществено значение за вземане на
конкретни управленски решения, свързани с ефективно осъществяване
на маркетинговата дейност и възможностите за повишаване на
конкурентоспособността
на
предприятието.
Същността
на
иновационният потенциал на предприятията се разглежда от редица
автори. Изхождайки от сложната и комплексна структура на
иновационния потнециал Muradov и Huseynov определят иновационния
потенциал на предприятието като съвкупност от материални,
финансови, интелектуални и научно-технологични ресурси и ресурси от
друг вид, които са важни за реализацията на иновационната дейност8.
Сходно е и становището на някои автори, които подчертават, че той е
необходим за осъществяване на иновационната дейност9, в
съответствие с държавните стандарти се определя като „иновационен
потенциал на организацията10. Друго заслужаващо внимание схващане
е това на Zizlavsky, според който иновационния потенциал на
предприятието следва да се разглежда като способността на
предприятието да използва ефективно своите собствени вътрешни
ресурси при съществуващите условия с цел да се подобри качеството
или ефективността на даден продукт или процес11. От своя страна
някои автори посочват, че иновационния потенциал е системен
показател, характеризиращ степента на готовност и способност на
предприятието към производство на конкурентоспособна иновационна
продукция12. Важен акцент, който Danilina и Mingaleva поставят е, че
иновационния потенциал е комбинация от характеристиките на

7

Баженов, Г. Е., О. А. Кислицына, Инновационный потенциал предприятия:
экономический аспект, Вестник Томского государственного университета, № 323, 2009,
с. 223
8
Muradov, All., R. Huseynov, Peculiarities of economic development on the basis of
innovation and innovation potential, Technology Transfer and Innovations, 2nd Annual
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экономический аспект, Вестник Томского государственного университета, № 323, 2009,
с. 223
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предприятието, които определят неговата способност за създаване и
практическо използване на иновациите13. Същевременно виждането на
Кислицына за иновационния потенциал е, че неговата величина е база
за определяне на конкурентоспособността на предприятието и
определящ параметър за разработване на иновационна стратегия за
развитие на предприятието14. Цитираните становища определят
важната роля на иновационния потенциал на предприятието за
равнището на тяхната конкурентоспособност. В тази връзка е
необходимо да се има предвид, че за ефективно използване на
иновационния потенциал важна роля играят човешките ресурси и поконкретно знанията, качествата и уменията на лидерите. Основание за
това твърдение ни дава и обстоятелството, че „в съвременното
иновационно лидерство емоционално интелигентният лидер създава
атмосфера на доверие и уважение, дава съдържание на работата на
подчинените, така, че те да се стремят не само да удовлетворят
личните си потребности, но и да донесат максимална полза на
организацията”15.
Същевремено изучаването на конкурентите е един от важните
фактори, позволяващи на предприятието да стане лидер в отрасъла и
да заеме най-добрата пазарна позиция. Познаването на конкурентната
структура на пазара се явява задължително условие за всяко
предприятие, защото тя определя повечето аспекти от неговата
дейност и тези правила, по който му предстои да играе и изхождайки от
които то ще придобие пазарни предимства16. Конкурентоспособността
на предприятието представлява потенциална възможност за неговата
ефективна дейност на пазара с цел постигане на конкурентни
предимства17.
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Danilina, H., Zh. Mingaleva, Improving of Innovation Potential Efficiency of Industrial
Enterprise, Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Socio-Economic Sciences and
Humanities), 2013, p. 191
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Кислицына, О. А., Экономическая оценка инновационного потенциала предприятия,
Сборник научных трудов НГТУ, № 1 (59), 2010, с. 112; Баженов, Г. Е., О. А. Кислицына,
Инновационный потенциал предприятия: экономический аспект, Вестник Томского
государственного университета, № 323, 2009, с. 224
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Ушева, М., Емоционалният интелект – определящ фактор за развитието на
иновационно лидерство в съвременния мениджмънт, Управление и устойчиво развитие,
ЛТУ, бр. 1, 2012, с. 144
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Носова, Н. С., Конкурентная стратегия компании, или маркетинговые методы
конкурентной борьбы, Дашков и К, М., 2015, с. 7
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Горбашко, Е. А., И. А. Максимцев, Ю. Р. Алексеевна, Н. Ю. Четыркина, Управление
конкурентоспособностью (теория и практика), Юрайт, М., 2015, с. 33
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Очевидно е, че важен инструмент за бизнеса в сферата на
мебелното производство в конкурентната борба, за изграждането на
конкурентни предимства и за повишаването на конкурентоспособността
е иновационния потенциал. Следователно с оглед оптимизирането на
иновационната дейност на предприятието интерес представлява
изследването на влиянието, взаимната връзка и зависимост между
иновационния потенциал и конкурентоспособността на предприятието.
В този контекст целта на разработката е да се изследва
зависимостта
между
иновационния
потенциал
и
конкурентоспособността на мебелните предприятията.
МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Настоящата разработка се основава на данни от анкетно
проучване на 17 мебелни предприятия на територията на област
Благоевград през ноември 2015 г. За получаване на качествена оценка
за иновационния потенциал и конкурентоспособността на мебелните
предприятия считаме за удачно анкетирането по метода на отзовалите
се. Основната причина за избора на този метод е неговата адекватност
по отношение на спецификата както на изследваните субекти, така и на
данните, които трябва да бъдат получени.
Разкриването на влиянието на иновационният потенциал върху
конкурентоспособността
на мебелните предприятия изисква
приложението на подходящи измерители и методи. Следователно
възниква въпроса за системата от показатели за анализ и оценка на
влиянието на иновационния потнециал върху конкурентоспособността
на мебелните придприятия.
По отношение на оценката на иновационния потенциал в
научната литература няма единно становище на авторите за системата
от показатели за оценка на иновационния потенциал на мебелните
предприятия. Така например някои от авторите предлагат оценката на
иновационния потенциал да се основава на структурните му
компоненти като кадрови, информационен, пазарен, научнотехнически, производствен, финансов, организационен и друг
потенциал18. Danilina и Mingaleva считат, че най-важни за оценката на
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Нургалиева, Ш. М., Проблемы оценки инновационного потенциала предприятия,
Вопросы современной науки и практики. УНИВЕРСИТЕТ им. В. И. ВЕРНАДСКОГО, № 1
(11), Том 1, 2008, с. 239
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иновационния потенциал са финансовите, човешките и социалните
компоненти19. Други автори предлагат оценката да се базира на
следните
групи
показатели:
кадрови,
материално-технически,
информационни и резултиращи показатели на иновационната дейност,
характеризиращи
нейната
целесъобразност20.
За
аналитично
изследване на иновационния потенциал според Кислицынае е
необходимо да се използват показатели, отразяващи от една страна
състоянието на иновационния потенциал на предприятието по
количествен и качествен състав на основните видове икономически
ресурси, използвани в иновационната дейност, а от друга резултатността от използването на тези ресурси на етапа на
разработване, производство и реализация на иновационните
продукти21. Цитираният автор предлага следните групи показатели:
разходни; кадрови; показатели за техническото равнище на
производственото оборудване; показатели за нематериалните активи;
показатели за продължителността на създаване и внедрявяне на
нововъведенията; показатели за обновяване на продукцията;
показатели за резултативността от нововъведенията.
Според нас анализът и оценката на иновационния потенциал на
мебелните предприятия може да се осъществи на основата на
системата от следните показатели: квалификационно равнище на
специалистите; заети в иновационни проекти; степен на подготовка на
специалистите; дял на принципно нови продукти в общия обем на
реализираната продукция; дял на усъвършенстваните продукти в общия
обем на реализираната продукция; пазарен дял, заеман от иновациите
на предприятието по аналогични продукти; дял на печалбата от новите
продукти в общата печалба на предприятието; разходи за научнотехнически изследвания; разходи за внедряване на нововъведението;
средна
продължителност
на
внедрените
нововъведения;
удовлетвореност на специалистите от информацията.
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Danilina, H., Zh. Mingaleva, Improving of Innovation Potential Efficiency of Industrial
Enterprise, Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Socio-Economic Sciences and
Humanities), 2013, p. 193
20
Баженов, Г. Е., О. А. Кислицына, Инновационный потенциал предприятия:
экономический аспект, Вестник Томского государственного университета, № 323, 2009,
с. 225
21 Кислицына, О. А., Экономическая оценка инновационного потенциала предприятия,
Сборник научных трудов НГТУ, № 1 (59), 2010, с. 113-114
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За оценката на конкурентоспособността на предприятието
считаме, че най-обхватна и точна система от показатели предлага М.
Велев. Според цитирания автор тази система от показатели включва:
равнище на конкурентоспособност на продуктите на предприятието;
равнище на производителност на труда на предприятието; финансови
резултати на предприятието; равнище на иновативност на
предприятието; промяна на обема на дейността на предприятието;
иновативност на предприятието; производствена и маркетингова
гъвкавост на предприятието; адаптивност на предприятието към
пазара22.
Важен е и въпроса за избор на метод, който следва да се
прилага и с чиято помощ може да се изследва зависимостта между
иновационния потенциал и конкурентоспособността на мебелните
предприятия. За тази цел като най-подходящи според нас са методите
на дисперсионен, регресионен и корелационен анализ.
С оглед установяване на наличие или отсъствие на зависимост
между иновационния потенциал и конкурентоспособността на
мебелните предприятия се прилага метода на дисперсионния анализ,
който е един от най-често прилаганите методи за статистическа
проверка на хипотези за равенство между повече от две средни23.
Прилагането на еднофакторен регресионен анализ ще позволи
да се изследва връзката между иновационния потенциал на мебелните
предприятия, който е явлението фактор ( x i ) и тяхната
конкурентоспособност, която е явлението следствие ( y i ).
Възможност да се измери степента на зависимост между
иновационния потенциал и конкурентоспособността на мебелните
предприятия, които са в причинно-следствена връзка помежду си24 дава
метода на корелационен анализ. По-конкретно чрез този анализ се
установява дали връзката има закономерен или неслучаен характер и
колко тясно са свързани помежду си или колко силно си взаимодействат

22

Велев, М.,Оценка и анализ на фирмената конкурентоспособност, Софттрейд, С., 2004,
с. 85 –90; с. 108 -111
23
Николова, Н., Статистика. Обща теория, Авангард Прима, С., 2013, с. 171; Ранчева,
Ем., Статистика, Технологика, Пловдив, 2010, с. 281; Калоянов, Т., Статистика, Тракия–
М, С., 2004, с. 248; Петров, В., П. Ангелова, Кр. Славева, Статистически методи за
изследвания в социалната сфера, Акад. изд. „Д. А. Ценов”, Свищов, 2006, с. 94
24
Вж по-подробно Николова, Н., Статистика. Обща теория, Авангард Прима, С., 2010, с.
187
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явленията25. За установяване на силата на зависимостта между
иновационния потенциал и конкурентоспособността на мебелните
предприятия най-подходящо е да се определи коефициента на
корелация на Пирсън.
С оглед определянето на това каква част от общите промени в
y , се дължи на промени в изследваните фактори се изчислява
коефициентът на детерминация (на определението).
Определянето на оценката на иновационния потенциал и на
конкурентоспособността на мебелните предприятия се основава на
изчисляване на средна аритметична величина. Необходимо е да се има
предвид, че всеки от показателите, характеризиращи иновационния
потенциал и конкурентоспособността на мебелните предприятия,
анкетираните оценяват по седемстепенна бална скала за оценяване,
включваща оценки от 1 (много ниско равнище/степен) до 7 (отлично
равнище/степен).
АНАЛИЗ И ОБСЪЖДАНЕ
Стойностите на балните оценки на иновационния потенциал и на
конкурентоспособността на мебелните предприятия, които са
необходими за извършването на дисперсионния, регресионния и
корелационния анализ са представени в табл. 1 и табл. 2.
Получените резултати от дисперсионният анализ относно
влиянието на оценките на иновационния потенциал на предприятията
върху оценките на тяхната конкурентоспособност позволяват да се
установи дали влиянието на иновационния потенциал е съществено или
несъществено. Изчислената стойност на емпиричната характеристика
на F – критерия на Фишер Feм = 10,35. Теоретичната стойност на F –
критерия при равнище на значимост   0,5 е Fт =3,80. Следователно

Feм  Fт , което дава основание за отхвърляне на нулевата хипотеза и
за приемане на алтернативната хипотеза, че различията в стойността
на балните оценки на иновационния потенциал влияят съществено
върху оценките на конкурентоспособността на изследваните мебелни
предприятия.

25

Съйкова, Ив., С. Тодорова, Статистическото изследване (постановка, методи, оценка
на резултатите), ИК „Люрен”, С., 1994, с. 245

202

Таблица 1. Бални оценки на иновационния потенциал и на
конкурентоспособността на мебелните предприятията
Предприятие

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Бална оценка на
иновационния
потенциал ( x i )
2,05
4,20
5,00
4,55
3,25
4,00
3,25
4,70
4,35
4,10
4,00
2,75
4,90
3,75
4,45
3,95
4,15

Бална
оценка
на
конкурентоспособността
(

yi )

4,05
5,55
6,20
5,20
4,90
5,25
4,15
6,30
5,00
4,80
5,10
3,35
6,75
4,95
6,25
5,60
5,65

Източник: собствено проучване
Таблица 2. Разпределение на мебелните предприятия според балните
оценки на иновационния потенциал
Равнище
на
иновационния
потенциал
Задоволително
(бална оценка до 3,00)
Средно
(бална оценка от 3,00
до 4,00)
Добро
(бална оценка над 4,00)

Конкурентоспособност
на
предприятията
(бална
оценка)
4,05; 3,35

Брой
предприятия
2

4,90; 5,25; 4,15; 5,10; 4,95; 5,60

6

5,55; 6,20; 5,20; 6,30; 5,00; 4,80;
6,75; 6,25; 5,65

9

Източник: собствено проучване
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При регресионния анализ на зависимостта между оценките на
иновационния потенциал и на конкурентоспособността на мебелните
предприятия регресионният коефициент е положителен, т.е. b  0,98 .
Следователно увеличението на средната бална оценка на иновационния
потенциал с единица води средно до нарастване на балната оценка на
конкурентоспособността на мебелните предприятия с 0,98.
Изчислената стойност на коефициента на корелация на Пирсън
R y / x  0,87 , показва, че съществува силна зависимост между
иновационния потенциал и конкурентоспособността на мебелните
предприятия.
Чрез
стойността
на
коефициента
на
детерминация
K дет  0,7569 се установява, че съществена част (75,69 %) от общите
промени в явлението следствие конкурентоспособност се дължат на
промените в явлението фактор иновационен потенциал.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от проучването дават основание да се направят
следните обобщаващи изводи:
1. Иновационният потенциал оказва съществено влияние върху
конкурентоспособността на изследваните мебелни предприятия.
2. Нарастването на оценката на иновационния потенциал с
единица води до нарастване на оценката на конкурентоспособността на
мебелните предприятията с 0,98.
3. Констатира се наличието на силна зависимост между
равнището на иновационния потенциал и конкурентоспособността на
мебелните предприятия.
4. Установява се, че голяма част (75,69 %) от общите промени в
явлението следствие конкурентоспособност се дължат на
промените в явлението фактор иновационен потенциал.
5. Голямото значение на иновационния потенциал за
конкурентоспособността
на
мебелните
предприятия
изисква
непрекъснати, целенасочени управленски действия насочени към
оптимизиране на иновационната дейност и разработването и
прилагането на ефективни, адекватни на динамичните промени в
конкурентната среда, иновационни стратегии.
6. Необходимо е мебелните предприятия да възприемат
иновационната дейност като един от техните стратегически приоритети,
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тъй като ефективното използване на иновационния потенциал е
предпоставка за получаване на допълнителна печалба, запазване на
конкурентните предимства, а също не на последно място по степен на
важност и запазване и увеличаване на пазарния дял.
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БЕНЧМАРКИНГЪТ КАТО ИНОВАТИВЕН ПОДХОД КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН ПРОДУКТ В БИЗНЕСА
BENCHMARKING AS AN INNOVATIVE APPROACH TO DEVELOPMENT OF
COMPETITIVE PRODUCTS IN BUSINESS
Десислава Павлова
Desislava Pavlova

Abstract: This article aims to reveal the potential of benchmarking, the
specifics of its implementation in various sectors of the economy and the
unknown possibilities of this innovative management approach. The study
will look at the theoretical aspects of the comparative analysis in policymaking and implementation of decisions and practical aspects applied by
leaders in the field.
Keywords: benchmarking, wine regions, competitiveness

ИСТОРИЯ И ВЪВЕДЕНИЕ В БЕНЧМАРКИНГА
С терминът „бенчмаркинг“ в бизнес икономиката се обозначава
процесът на сравнителен анализ. Думата произлиза от английското
benchmarking и е процес на сравняване на нечии бизнес процеси и
показатели за ефективността на най-добрите практики в дадена
индустрия и/или с най-добрите от други индустрии. Мерките, които
обикновено се вземат предвид, са качество, време и стойност1.
Етимологията на термина идва от английското bench — пейка, тезгях и
marking — отбелязвам, маркирам.
Терминът бързо придобива преносното си значение, но
първоначално е използван в топографията2, означава буквално
„отбелязване на опорно ниво“, „отбелязване на опорна точка“3. Днес
тази фраза се тълкува по различни начини: „опорен маркер“, „еталонно

1

https://en.wikipedia.org/wiki/Benchmarking – последно влизане 08.01.2016
Терзийска, Ил., В. Кюрова. 2013. Особености на бенчмаркинга в туризма,
Предприемачество, година 1, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград
3
Чиприянов, М., 2008. Продуктово-ориентираното бенчмаркинг изследване, Диалог, 3,
с. 2
2
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сравнение“, „носещ марката“, „маркиращ височината“, „референтни
стандарти“ и така нататък.
Има различни теории за произхода на бенчмаркинга като понятие.
Според едни от тях се използва за първи път от обущари, измерващи
краката на клиенти върху пейка с маркери за моделите обувки4. Други
източници сочат, че термина произхожда от Древен Египет, с
използването на метален прът за мярка при строежите5. През годините
сравнявайки работата на противника, са се разучавали тактики за
действие и развитие.
Бенчмаркингът като подход се появява в края на 50-те години на
ХХ век. В този период японски специалисти посещават известни
компании в САЩ и Западна Европа, сравняват чуждите производства с
техните, събират идеи и ги реализират в японските компании.
Японските специалисти считат за свое конкурентно преимущество
използването на най-добрите технологии и ноу-хау, както в областта на
производството, така и в мениджмънта. Те успешно пренасят
иновациите от една сфера на бизнеса в друга. Този период продължава
до края на 60-те години, когато японските компании догонват
западните. По техния пример корпорацията Xerox използва метода за
пръв път в края на 70-те години. За да преодолее сериозни пазарни
проблеми, корпорацията сравнява своите подходи на работа и
управление с тези в Япония. Днес Xerox е признат лидер в областта на
използване на технологията бенчмаркинг. Ефективното използване на
технологията става сериозен фактор за пазарен успех на всяка
организация6.
Някои автори определят бенчмаркинга, като непрекъснат процес
на сравняване на продукти, услуги и опит във връзка с най-силните
конкуренти или компании, които са признати като лидери в
индустрията. Ръководител на Global Benchmarking Network, Dr. Robert C.
Камп смята, че „бенчмаркинг е непрекъснат процес на обучение и
оценка на продукти, услуги и опит в производството на най-сериозните
конкуренти или тези компании, които са признати лидери в своите

4

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D
1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%
B8%D0%B7_(%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D1%8A
%D0%BD%D1%82)#cite_note-1 – последно влизане 17.01.2016
5
Справочника
в
помощ
на
иновациите
в
МСП,
http://www.innosupport.net/index.php?id=2186&L=3 – последно влизане 17.01.2016
6
http://tuj.asenevtsi.com/EFQM/EFQM26.htm – последно влизане 17.01.2016
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области“. Главен изпълнителен директор на Allied Signal - L. Bossidy го
определя, като „анализ на показателите за напредъка в разбирането на
специфични техники, заемане на ползите, произтичащи от опита на
други фирми и използване в техните собствени фирми на най-добрите
практики, въведени от него навън“. Същността на процеса изцяло е
допълнена от B. Андерсен, преподавател в Норвежкия университет за
наука и технологии, с: „непрекъснато измерване и сравняване на
отделните бизнес процеси със стандартен процес на водещата
организация за събиране на информация, за да помогне на въпросното
предприятие, да се определи целта на тяхното подобрение и да се
предприемат мерки за подобряване на работата“. Повечето експерти са
на мнение, че този метод изучава управленски практики на други
успешни компании и с тяхна помощ чрез сравняването им,
идентифицират слабите страни на своите организации7.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРОЯВЛЕНИЯ НА БЕНЧМАРКИНГА
Според Н. В. Манкина8 компаниите за да се противопоставят на
неочакваната конкуренция и въздействието на макроикономическите
фактори е необходимо да актуализират маркетингова си система.
Проучването на пазара изисква събиране и анализиране на
информация за нужди и стратегии на конкурентите, както и заплахите
на външната среда. Тази информация е ценна основа за подобряване
на обхвата, правилната ценова политика, както и други компоненти на
маркетинговия микс. Философията и инструментите за маркетингови
проучвания за установяване източниците на конкурентно предимство,
растежа, конкурентоспособността и развитието на ефективни стратегии
за предприемачество се явява бенчмаркинг9.
Целта на разработката е да се разкрие полезността на
сравнителния анализ при формулирането на даден проблем с
непрекъснато самоусъвършенстване, защото това позволява на
компаниите да преодоляват установени тенденции за подобряване
обема на качеството, производителността и производството.

7

Минкина, Н. В. 2009. Лекции по дисциплине Бенчмаркинг: Учебно-практическое
пособие
для
студентов,
Издательство
БИУБ,
Брянск,
http://uchebnikonline.com/soderzhanie/textbook_201.html последно влизане 09.01.2016
8
Пак там
9
Пак там
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Според бенчмаркинг-„гуру-то“ Robert C. Camp за днешните бизнес
среди бенчмаркинга е това обективно изпълнение, което включва найдобрата практика, въплъщение или стандарт за високи постижения. Той
е в активността на обучението, обмена, както и адаптиране на добри
практики за съответната организация. Сравнителният анализ е
намирането и прилагането на най-добри практики10.
Във всяка от дефинициите за сравнителен анализ се открояват
неговите основни характеристики. И според Синяева и съавтори,
именно в тях е причината този иновативен подход да разкрива
различията между конкурентите и начините за тяхното преодоляване и
заемане на най-добрите позиции в бизнеса11. Основните характеристики
са:
• измерване на определени показатели или процеси,
протичащи в дадена стопанска единица;
• съпоставяне на две или повече единици на база на
предварително определен стандарт;
• усъвършенстване на бизнес процесите в компанията и
постигане на конкурентно предимство.
Прилагането на бенчмаркинг в САЩ има дълга история и опит,
който се пренася в Европа. Особено показателно е внедряването на
метода в Азия и Тихоокеанския регион, за разлика от Централна
Америка и Канада, където сравнителния анализ се разпространява
твърде късно12. Организациите в цял свят се учат една от друга,
стремят се да станат по-добри от най-добрите, търсят пътища за
достигане най-високи показатели на ефективност. Търсейки своето
място компаниите развиват методики за провеждане на бенчмаркинг,
създават уникални образци на водещия опит в дадена област.
Непрекъснато расте интереса към изследване и стремежът към
изучаване на получения опит. Предприятия във всяка една сфера от
икономиката могат да се възползват с еднакъв успех от услугите на
този подход.

10

http://www.globalbenchmarking.org/fileadmin/user_upload/GBN/PDF/members/camp_best_
practice_benchmarking_the_path_to_excellence.pdf - последно влизане 09.01.2016
11
Терзийска, Ил., В. Кюрова. 2013. Особености на бенчмаркинга в туризма,
Предприемачество, година 1, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград
12
http://www.globalbenchmarking.org/fileadmin/user_upload/GBN/PDF/members/camp_best_
practice_benchmarking_the_path_to_excellence.pdf – В своите проучвания Роберт Камп,
считан за „гуру“ на бенчмаркинга, предлага историческо резюме на анализа и предлага
своите виждания за това, как той помага на световната икономика.
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Еволюцията в изучаване на водещия опит, водена от интереса към
различни аспекти на проблема, преминава през:13
изследване на резултатите от бенчмаркинга;
управление на водещия опит;
професионално изпълнение;
модели на водещия опит.
Най-добрият модел на водещия опит се подчинява на разбиране,
действие и адаптация към промените в средата. Необходимо е да се
премине към инвентаризиране, принадлежност и усъвършенстване на
процесите. Заедно с това, но не последно място да се идентифицират и
следят ключовите показатели на продукцията, цялостната балансирана
система от показатели и водещите показатели.
Модел на веригата на доставки14

Производител

Потребител

Ефективното прилагане на модели позволява определянето и
внедряването на усъвършенствани практики, с чието съдействие се
постигат желаните значими резултати от компаниите при обслужване
на потребители и клиенти.
БЕНЧМАРКИНГЪТ НАМИРА ПРИЛОЖЕНИЕ В ТУРИЗМА
Бенчмаркингът като вид сравнителен анализ се прилага като
алтернативен метод на стратегическо планиране. Той дава възможност
на предприемаческия бизнес в сферата на туризма да дефинира

13

Пак там
Пак там. Роберт Камп предлага модел на веригата на доставки, като инструмент за
изучаване, оценка и създаване на програмни средства за работата на предприятията.
Според него, в тях се крие ключът за разбиране на проблемите и съдейства за
изменение на корпоративната култура. Това способства за преодоляване на
конкурентоспособността и значимостта на предприятието от гледна точка на
потребителя.
14
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възможностите си чрез анализ на показателите на конкурентите си15.
По своята същност този вид анализ се откроява с някои основни
характеристики. Според изследователи методологически той винаги се
свързва с измерване на определени показатели или процеси,
протичащи в определена стопанска единица. Негова характерна черта е
съпоставянето на две или повече единици на база на определен
стандарт. Тази база за сравнение обикновено е най-добрата практика в
сферата на дейност на компанията или конкурентите, зададени на
местно, национално или международно стандартно ниво. Основната цел
на бенчмаркинга е усъвършенстване на бизнес процесите и постигане
на конкурентно предимство на компанията16.
В научната литература се обособяват три основни форми на
бенчмаркинг според предмета на сравнение, които са приложими в
сферата на туризма17.
Първият вид е фокусиран върху ежедневните дейности в
компанията и дава отговор на въпроса „как“ /а не „колко“/. Наречен е
бенчмаркинг на процеса.
Вторият вид измерва различни показатели, свързани с
резултатите на компанията и нейните конкуренти. Дефинира се като
бенчмаркинг на представянето. Чрез него се сравняват финансови
показатели, резултати от удовлетвореност на персонала и
потребителите, характериситики на продукта.
Третият вид бенчмаркинг е т. нар. стратегически с предмет на
проучване стратегиите, които се прилагат от конкурентите на дадената
компания.
През последните години силната конкуренция в различни
сектори на икономиката оставя явен отпечатък върху темповете на
развитие на компаниите. Не по-малко засегнати остават и
туристическите предприятия и дестинации. В условията на
конкурентоспособност много компании специализират в областта на
бенчмаркинга и подпомагат редица туристически предприятия в
управление на персонал, логистика, маркетинг на дестинации. Този
метод е работещ за крупни международни корпорации, които за кратко

15

Терзийска, Ил., В. Кюрова. 2013. Особености на бенчмаркинга в туризма,
Предприемачество, година 1, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград
16
Пак там
17
Bogan, Christopher. 1994. Benchmarking Best Practices, McGraw Hill
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време при минимални разходи усъвършенстват бизнес технологиите си
и достигат високи резултати18.
В туризма могат да се очертаят няколко нива на бенчмаркинг19,
всяко със своите характерни особености и обхват на действие:
- Бенчмаркинг на туристически предприятия;
- Бенчмаркинг на туристически дестинации;
- Бенчмаркинг на организации с нестопанска цел (сдружения,
асоциации, организации за управление на дестинация и
други);
- Бенчмаркинг на културни институции – музеи, галерии и
други;
- Бенчмаркинг на събития.
Според авторите най-често се прилага сравнителен анализ на
туристическите предприятия, с приложение на почти всички негови
форми. Основен инструмент са проучвания сред потребителите при
бенчмаркинга
на
представянето
и
продуктово-ориентирания
бенчмаркинг.
Многообразието от модели и теоретични разработки по
отношение на туристическите дестинации са впечатляващи20. Подробно
представени са характеристиките и основните инструменти за
проучване, показатели, алгоритъм на процеса. Но на практика
бенчмаркинга на дестинациите, на нестопански организации, културни
институции и туристически събития е по-слабо разпространен от този
на туристическите предприятия.
Пак според авторите сравнителният анализ се провежда по три
основни начина21: конкурентен, кооперативен и колаборативен външен
бенчмаркинг анализ. Конкурентният анализ проучва мнението на
конкурентите, но обикновено те не са склонни да споделят
информация, важна за изследването. При кооперативния анализ се
черпи информация директно от компания-конкурент, поканена да
сподели опит.
Колаборативен
анализ се осъществява при

18

Барачуков, И. С., Методы научных исследований в туризма, Академия, Москва, 2008,
с. 120
19
Терзийска, Ил., В. Кюрова. 2013. Особености на бенчмаркинга в туризма,
Предприемачество, година 1, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград
20
Kozak, M. 2004. Destination Benchmarking: concepts, practices and operations.
Willingford: CABI
21
Lankford, W. 2000. Benchmarking: Understanding the Basics, The Coastal Business
Journal, Volume 1, Number 1
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партньорството между компании от дадена сфера, готови да обменят
практики.
Инструментите, с които си служи бенчмаркинга в туризма са
изключително разнообразни22. В The Global Benchmarking Network са
описани 20 инструмента. А изследване от 2010 г. идентифицира найизползваните от тях – проучване на потребителите, SWOT анализ,
неформален
бенчмаркинг,
бенчмаркинг
на
представянето
и
бенчмаркинг „най-добра практика“. В бъдеще очакванията са същите да
се прилагат масово с изключение на проучването сред потребители.
БЕНЧМАРКИНГ ВЪВ ВИНЕНИТЕ РАЙОНИ
Сравнителният анализ от скоро намира приложение в изследвания
на винени предприятия, винени райони и винени туристически
дестинации.
В проведено изследване през 2006 г. в долината Оканагана,
Британска Колумбия, Канада са проучени добрите практики, изведени
са показатели за конкурентоспособност и е създадена рамка за
бенчарккинг проучване на винени райони23.
В проучването се отчита напредък в развитието на винени райони
на база оценка на конкурентоспособността на районите и определяне
полезността на концепцията за жизнения цикъл на винените райони.
Фокусът е поставен едновременно върху винарни и дестинации, като
авторите следват линията на Getz с неговите три гледни точки: на
потребителя, на винарната и на региона. Основата, върху която се
гради анализа с използването на иновативен подход е, че всички
винени региони имат равен потенциал за развитие. Специфичните
показатели и мерките, които се следват за растеж в различните
винарни и дестинациите като цяло лесно биват сравнявани и показват
напредъка или изоставането в развитието. Потенциалът на винения
туризъм във винарните и винените райони в Канада до голяма степен е
представен като функция на пазарния потенциал. Специално място е
отделено
на нагласите
на
собствениците
на
винарни
и
последователните мерки за развитие на лозаро-винарския сектор в

22

The Global Benchmarking Network. 2010. Global Survey on Business Improvement and
Benchmarking
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Getz, D., G. Brown. 2006. "Benchmarking wine tourism development: The case of the
Okanagan Valley, British Columbia, Canada", International Journal of Wine Marketing, Vol. 18
Iss: 2, pp.78 - 97
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посока винения туризъм. Авторите конкретизират своите действия с
индикатори за прилагане на сравнителен анализ на винени региони
като важен елемент за постигане на устойчива стратегическа
конкурентоспособност.
Подобен метод на изследване е използван за проучване на
традиционен български туристически продукт в търсене на
нетрадиционни подходи за повишаване на конкурентоспособността му.
Авторите предлагат иновационен и стратегически подход, повлиян от т.
нар. „син океан“24, който методически се доближава до брандирането в
маркетинга, но съдържателно използва нови източници за добавена
стойност към националния продукт с ясна идентичност и
разпознаваемост.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата статия няма претенциите за изчерпателност, но се
надяваме да хвърлим светлина върху темата, която не е достатъчно
изследвана в страната и в туристическата индустрия. В бъдещата
работа по темата, следва да се вземат предвид въпросите за
дефиниране на бенчмаркинга във винените райони и възприемането му
от страна на винените туристи и винопроизводителите. Противоречиви
остават и нагласите за автентичността и идентичността на видовете
продукти и пакети спрямо световни страни винопроизводители, както и
оценката и възприятията от страна на туристите. Бенчмаркинга е
иновативен в тази област и трябва да се използва като ефективен
инструмент за изграждане на достоен имидж на българското вино и на
дестинацията като цяло. Темата намира своето място и отражение в
контекста на устойчивото местно развитие, като стимулира отговорно
поведение и разграничаване от масовия турист.
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ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА
BACKGROUND OF SOCIO - ECONOMIC SYSTEM’S TRANSFORMATION
Светлана Федулова
Svetlana Fedulova

Abstract: In the article the transformation processes of socio - economic
system has been considered. Interpretation of the economic system has
been considered in the article too. The necessity of formation of regional
social - economic systems in the conditions of globalization and integration
processes has been proved. The current trends of the economic system
under decentralization of power in Ukraine have been described in the
article. The principles of social solidarity economy and the possibility of
implementing such principles in Ukraine has been considered.. Also in the
article a Cycle of the transformation of the economic system of post-Soviet
Ukraine has been generated and it has been conclusions about the trends
of the economic system of Ukraine.
Keywords: economic system, socio - economic system, regional socio economic system, social solidarity economy, globalization, regionalization,
decentralization

INTRODUCTION
Today in Ukraine there are very important transformation change,
namely the transformation of economic and socio - economic systems.
Determining the vector of change is the most urgent issue in the present
conditions of globalization and transformation processes. The correct
vector’s direction of these changes will allow Ukraine to build an efficient
and competitive economy in the world.
Many domestic and foreign scientists are dealing with economic
transformation, including: A. Anan'yin, V. Bazylevych, V. Bodrov, A.
Hal'chyns'kyi, V. Geyets, A. Hrytsenko, L. Yevstihnyeyeva, R. Yevstihnyeyev,
A. Oslund, M . Skrypnichenko, John Stiglitz, V. Tarasevich, O. Chernyak, A.
Chukhno, M. Shnitser and others. Such scientistes are studies economic
transformation in globalizing world economic relations: V. Dubnytskyi, Y.
Makogon, P. Nikiforov, V. Novitsky, Y. Pakhomov, V. Sidenko, John Soros,
George Thompson, P. Hirst, M. Cheshkova, D. Chystilin, Y. Yakovets and
others.
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Transformational change Ukraine's economy began in 1991 after
independence. The Constitution of Ukraine declared the build a social
market economy. Discussions to determine the model of the social market
economy underway and now, for there is no single effective model for all
countries. Nature-resources potential, mentality of the people, culture and
other factors determine the differences in the interpretation of market
economy models. Also in the state economic system it has been singled out
socio - economic system, that today in the context of globalization and
regionalization takes the form of regional socio - economic systems. The
development of such systems in Ukraine actively studied by scientists, but
there are still understudied problem.
The article study of transformational changes in socio-economic
system and principles of formation of regional social - economic systems.
RESULTS AND DISCUSSIONS
Today's world is on the verge of qualitatively new social changes that
can lead humanity or to establish a totalitarian world domination of one unit,
or to preserve the diversity and building a multipolar world. This alternative
world development is based on trends in the dynamic world with its
contradictions "globality" of history when it is crossed opposite tendencies:
unification of the world in the cultural, ethnic, political and economic
aspects, on the one hand, and regionalization, increased ethnic and cultural
diversity, racial and national identity, political and economic pluralism - on
the other1. So, professor G. Bashnyanyn and B. Kulchytsky in their work
"The types and kinds of economic socialization "mark" on the basis of
generalization of world experience of the historical development of economic
systems it is formed the conclusion that the transition from pre-industrial to
industrial and post-industrial economies intensity of functional socialization is
enhanced." Under functional socialization they mean the process of using a
percentage of net cash income for social - physical and social - spirituality
(socio - intelligent) human development2.
Social development - quality improvement indicators of the social
sphere, first of all incomes, including wages; state social sectors: education,

1

Shchokin, H. (2005). Zakony sotsialnoho rozvytku i upravlinnia: vstup (pochatok). Personal:
zhurnal
intelektualnoi
elity,
№
3.
Rezhym
dostupu:
http://www.personal.in.ua/article.php?ida=99
2
Bashnianyn H.I., B.V. Kulchytskyi. (2012). Typy i vydy sotsializatsii ekonomichnykh system.
Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy
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health, culture3. Improving the quality of life of the population of Ukraine is
imperative derived from the need to consolidate society and joint efforts of
all its layers to achieve the objectives of social development with a focus on
achieving high social standards and norms. You must critically rethink global
experience to form a new socio-economic space in accordance with national
needs and demands, providing for the replacement of old ways of solving
social problems fundamentally new, more effective4.
Existing commonly - used definition of socio - economic system give us
the possibility to conclude that in the socio - economic system most
researchers believe something abstract, namely a system of different
relations in society from enterprise level to the level of the region and the
country as a whole. Note that this definition no reference to a specific area
or enterprises.
So, V. Vasilenko believes that people and people created socioeconomic systems are a special class of cybernetic systems whose behavior
is based on human needs and interests. Man realizes their interests
individually, through group enterprise, national and global economy5.
There is this interpretation that the socio-economic systems can be
attributed to complex stochastic dynamical systems in which the processes
of production, distribution, exchange and consumption of material and other
benefits. These systems belong to the class of cybernetic systems that is
systems with management. These are systems with the goal of functioning
and containing in its composition as elements as people6.
Rulyev V. stresses that modern enterprises, associations, holdings,
concerns, associations, corporations represent a complex and dynamic socioeconomic system. Enterprise of positions systematic methodology is an open
system7.
Modern trends in the Ukrainian economy, which define the transition
to the innovative way requires the modernization of the national economy.
That is to say that of increasing uncertainty, which associated with

3
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globalization and the intensification of integration processes in the world
community, is looming necessity of setting new scientific challenges. In this
regard, the study of socio - economic systems should be done with taking
into account the spatial factor.
Along with understanding the concept of "socio - economic system"
need to decide on understanding the concept of "economic system".
V. Palehova gives this definition: "the way of economic coordination in
terms of division of labor is called the economic system". Every economic
system solves three problems: 1. that produce? 2. how to produce? 3. for
whom to produce?
Depending on the answers to these questions it entails the following
economic systems: traditional, command, market, mixed8.
There is a definition, this economic system - a set of all economic
activities of people during their interactions aimed at the production,
exchange, distribution, consumption goods and services and the regulation
of economic activity9.
Multi division is to market economies and the administrative-command
system.
Over the years, the problems of systemic socio-economic
transformation are formed in a specific direction of research - economic
transitology. It initiated by scientists who analyzed the transformation
processes in Latin America since the 70 th late century. At that time, these
countries held societies transition to a market economy, whose main
differences were: democratic reform of the political power systems and
liberalization of socio-economic relations.
The transformation processes in Ukraine and lead to a reorientation of
priorities of the state social and economic policy in stimulating the
development of services, improving the system of social protection and
income redistribution. It is important to create and provide methodological
and institutional preconditions for the formation of an efficient social market
economy with the needs and interests of society. To implement the above it
is necessary to modernize the model of socio-economic development10.
Growing integration of national economies into the world, increasing
globalization, dynamic economic transformations lead to improving the

8

Palekhova, V. A. (2012). Politychna ekonomiia: pidruchnyk. Mykolaiv: ChDU im. Petra
Mohyly
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10
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functioning of many models of socio-economic development, which already
operate in different countries. Types of "market economy" are many.
Institutional structures France, Germany, Spain, Britain, Scandinavia and
other countries are very different from each other. Their financial systems,
corporate organization structure, the role of the state - different. Out of a
unique, the only possible set of market indicators that can drive an effective
transition to a market economy, as well as unique and not the only possible
model of a market economy11.
In recent decades, leading scientists, experts and practice do not leave
attempts to find ways to overcome the obstacles that exist towards this type
of socio-economic structure, which would have balanced the goals and
priorities of sustainable development with goals and priorities of the market
economy. There are principles and mechanisms, which proposed in the
social solidarity economy (SSE) and which can come approach to this goal12.
The social and solidarity economy - is actually countless variety of
structures, public organizations and associations, mutual societies,
cooperatives, foundations and mechanisms of social and professional
integration and more. The theory SSE on post-Soviet territory was
recognized and began its distribution actually only after 201013.
Z. Galushka14 notes that the current social reality is complex,
contradictory and dynamic; processes taking place in modern society, are
accelerated nature; rapidly increasing role of the individual in social
processes. The current capitalization associated with the radical
transformation of property relations, the creation of a competitive
environment, the liberalization of economic relations as an integral part of
the socialization process of transformation of the economy. Social solidarity
economy is already in the near future may become the driving force behind
the transition to sustainable development, since in many cases it proved its

11
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effectiveness principles and foundations of not only social but also economic
perspective15.
Thus, we can examine the next cycle of the transformation of the
economic system of post-Soviet Ukraine (Fig. 1).
Figure. 1. Cycle of the transformation of the economic system of
post-Soviet Ukraine

Theoretical model

Declared model in
Ukraine

The actual model in
Ukraine

The economic system
"Market economy"

Social Market Economy
(Constitution of
Ukraine)

Transition economy

Socio - economic
system

Social solidarity
economy

Regional social - economic system
Source: compiled by the author

CONCLUSIONS AND FURTHER RESEARCHES DIRECTIONS
Summarizing all that is described in this article can draw the following
conclusions. Now in Ukraine are such transformations as:
1. the transformation of the economic system. Namely, the formation
of a social market economy. The structure of socially oriented economy has

15
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been declared in the Constitution of Ukraine after the collapse USSR, but in
fact the same structure did not happen because of significant difficulty
understanding and adaptation of "market economy" in the post-Soviet
Ukraine. An example of developed countries such as the Nordic country, the
country "Visegrad Group" shows that the most effective economic system is
a "market economy, socially oriented."
2. transformation of socio - economic system. Unlike the interpretation
of the economic system, which determines the overall development of the
state vector, socio - economic system more narrow concept that primarily
determines the purposes of production, distribution, exchange and
consumption of material and other goods? In today's globalization and
integration (where even the processes and regionalization) conditions there
is a need to distinguish the concept of "regional socio - economic system."
Ukrainian scientists are more likely to use the term in their studies, but
understand understand this concept, mainly the region - an area in which
Ukraine formed its own system of specific relations (regions of Ukraine)16.
We believe that today we need separation of regional socio-economic
systems that go beyond the areas in which Ukraine formed its specific interregional relations.
Thus, we see a trend of formation of regional social - economic
systems in socially oriented market economy in Ukraine. Such systems, in
our opinion, will be open, dynamic, sophisticated and manageable. Also, it
should be noted that the efficiency of such systems increases in terms of
decentralization.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС-ПРОЦЕСИТЕ В КОНТЕКСТА НА
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ
INSTITUTIONALIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN THE CONTEXT OF
HUMAN DEVELOPMENT
Станка Ринкова
Stanka Rinkova

Abstract: The paper analyzes the mechanisms of institutional change of
the business processes in terms of knowledge economics. Micro and Macro
approaches are applied in order to analyze the behavior of business
structures in the context of the formation and realization of human potential.
The paper defends the thesis that the development of human potential in
the company is imperative for the development of socially oriented and
innovative economy of the twenty first century. The guidelines for
institutional change and specific examples of the expansion of the social
functions of the business are considered.
Keywords: institutions, institutional change, business structures, human
potential, social innovation

ВЪВЕДЕНИЕ
Повишаване на ефективността на икономическите системи в
условията на институционална и икономическа промяна пряко зависи и
от развитието на човешкия потенциал. Това е процес на
усъвършенстване на качествените характеристики на човека от една
страна и разширяване на достъпните алтернативи за тяхната
реализация от друга.
Стратегия ЕВРОПА 2020 съдържа цели насочени към създаване на
условия за реализиране на интелигентен, устойчив и приобщаващ
икономически растеж1. Тя е в основата на приетата Национална
програма за реформи на България (2011-2015 г.) с формулирани пет
приоритетни области – повишаване на заетостта; на инвестиционната

1

ЕВРОПА 2020, Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Европейска
комисия, 03.03.2010 г.
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активност, развитие на изследователската и развойната дейност;
климата и енергетиката; образованието и решаването на проблемите за
бедността2. Всички те по определен начин са свързани с развитието на
човешкия потенциал. Той се превръща в императив иманентно присъщ
за принципите на функциониране на Икономиката на знанието.
Развитието на човешкия потенциал у нас е ограничено от редица
фактори, които се проявяват на микро и макроравнище,включително и
от неефективната институционална среда в страната.
Настоящата разработка има за цел да анализира проблемите на
развитие на човешкия потенциал в контекста на приложение на
институционалния подход. Това предполага да се решат следните
задачи: да се разгледа икономическото съдржание на процеса на
развитие на човешкия потенциал; да се обоснове прилагането на
институционалния
подход,
по-точно
необходимостта
от
институционализация на бизнес-процесите (т.е. поведението на
основния микроикономически субект-фирмата) относно развитието на
човешкия потенциал и по-конкретни измерения на тези процеси,
проблеми и възможни решения. Изследването е с подчертанотеоретико-методологически характер и кратка емпирична насоченост
поради ограничения обем.
АНАЛИЗ И ОБСЪЖДАНЕ
В епохата на Икономика на знанието човека се превръща в цел
на икономическото развитие. Тази икономика се свързва със следните
характеристики – социална, иновационна и интелектуалоемка.
При това социалната характериристика означава интензивно и
ефективно развитие на публичния сектор, които има пряко отношение
към формирането на човешкия потенциал на страната. Иновационната
икономика означава развитие на науката, на информационните
технологии, формиране
на нови и професионални компетенции.
Интелектуалоемка
икономика
означава
повишаване
на
„интелектуалната компонента” на производството, ”вграждане” на
знанието във всички аспекти на човешката дейност, информатизация и
интелектуализация на труда и т.н.

2

Национална програма за реформи в България (2011-2015 г.) в изпълнение на
Стратегия ЕВРОПА 2020 г., C., 2010
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Класиците на икономическата теория възприемат идеята за
ценността на човека като икономически ресурс. А. Смит смята, че
натрупаните в човека способности, знания, навици, майсторство и
умения, които се използват с цел получаване на доходи са част от
богатството на обществото и на самия човек. От гледна точка на
микроикономическият подход в средата на ХХ век човешкият ресурс
започва да се разглежда като най-важния резерв за повишаване на
ефективността на функциониране на организацията. Теорията за
човешкия капитал и Х. Бекер, носител на Нобелова награда по
икономика разкрива, че „човешкия капитал се формира за сметка на
инвестиции в човека: образование, разходи за възпитание на децата,
здравеопазване, търсене на информация, смяна на месторабота,
миграция”3.
Концепцията за човешкия капитал получава развитие и в
разработките на Дж. Минцер, М. Блауг, Дж. Кендриг, Л. Търоу и др. У
нас проблемите на човешкия капитал са обект на изследване от А.
Казаков, И. Зарева, Л. Дулевски, Р. Рангелова, Е. Пенкова и др.
Понятието „капитал” приложим за човека и неговите способности
наслагва финансови характеристики в координатната система
”вложения-възвръщаемост”, „инвестиции-доход”. Човекът не се ражда с
вече готов капитал, а той - „капитала” трябва да се натрупва чрез
образование, възпитание, здравни грижи, да се инвестира в него от
семейството, от фирмата, в която прилага професионалните умения и
от обществото.
Понятието човешки потенциал е по-широко от човешки капитал.
Човекът, с натрупан по-голям човешки потенциал, не винаги получава
по-голям доход, но има по-голям кръг на общуване, творчески
способности, социални комуникации и индивидуален социален капитал.
Развитието на човешкия потенциал е процес на взаимодействие на
индивидуални и/или
колективни субекти по повод съзнателна
трансформация на условията за формиране и реализация на човешкия
потенциал. Този процес разгледан от позициите на институционалната
теория предполага анализ на съвкупността от институции, правила и
норми за поведение, които имат пряко участие и/или отношение към
възпроизводството на човешкия потенциал. От направеното уточнение

3

Becker, G. 1997. Human Capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference
to education, N.Y., рр. 67
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е видно, че институционалната структура в обществото оказва влияние
върху развитие на човешкия потенциал.
Според Д. Норт институциите са „наложени от хората
ограничения, които структурират взаимодействието между тях и
свързаните с тях принудителни мерки”4. Те са правилата на играта, а
организациите са играчите. Т. Седларски посочва, че „институциите
въвеждат ред във всекидневието и формират представата на хората за
света”5. Така постигнатият порядък намалява несигурността, риска и
транзакционните разходи. Институциите са публични блага и се
подразделят на формални и неформални. Формалните институции са
политически и икономически регламенти и регулатори на поведението
на правните субекти и са в писмена форма (законови и подзаконови
актове).
Институционалната и икономическа промяна в страните с преход
от административно-командна към пазарна икономика предполага
формиране на ефективна институционална среда, която да стимулира
социално-икономическите и политически процеси. Д. Норт разкрива, че
институционалната
среда
е
„съвкупност
от
основополагащи
политически, икономически и юридически правила, които образуват
основите
на
производство,
размяна
и
потребление”6.
Институционалната среда за формиране и развитие на човешкия
потенциал включва формални и неформални институции, които са в
основата на процесите, дейностите и функциите на различни
институции (организации) за формиране на човешкия капиталсемейството, бизнес-структурите и публичния сектор.
От позициите на институционалния подход фирмата е
социална организация, алтернативен на пазара механизъм за
структуриране на икономически взаймодействия. Р. Коуоз разглежда
фирмата като съвкупност от вътрешни и външни договори и тя се
стреми да минимизира транзакционните и вътрешнофирмените разходи.
Г. Ходжсън сочи, че фирмата „притежава човешки, физически и
финансови ресурси, които прилага при производството на стоки и
услуги, предназначени за продажба на потребителите. Тази

4

Норт, Д. 2000. Институции, институционална промяна и икономически резултати, ЛИК,
С., с. 42
5
Попов, Т., Т. Седларски. 2012. Институционална икономика (възможности и
неизползван ресур), Университетско издателство, С., с. 36
6
Норт, Д. 2000. Институции, институционална промяна и икономически резултати, ЛИК,
С., с. 48
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юридически
оформена
социална
организация
осъществява
координиране, комбиниране и контрол в рамките на административните
структури”7. В това определение акцентът не е върху икономическата
цел на фирмата - печалбата, а върху социалната функция на бизнеса в
съвременната икономика. Мотивите на фирмата за развитие на
човешкия потенциал е да постигне конкурентно предимство именно с
тези ресурси-човешките. Институционалният подход при анализа на
поведението на фирмата отделя специално внимание на външната
среда на фирмата, а тя се характеризира по принцип с висока степен на
неопределеност и динамика, развитие на ИКТ, все по-нарастваща
конкуренция между фирмите за човешките ресурси. Социалната
отговорност на бизнеса се превръща в иманентна характеристика в
поведението на бизнес стуктурите, а социалните иновации са елемент
на иновационните процеси.
Приемаме хипотезата, че макар и в начален стадий, обществото е в
преход към икономика на знанието. Основни параметри за
институционализация на бизнес-процесите са – натрупване и
използване на специфичния икономически ресурс „знание”, ефективни
форми на организация на бизнеса (аутсорсинг, бенчмаркинг и др.),
нови мащаби на организация на фирмена дейност и трудова заетост;
системи на заплащане и социално осигуряване; развитие на институти
на социално партньорство, социално предприемачество и корпоративна
социална отговорност; въвеждане на нови институти на частно и
публично финансиране на науката, прилагане на съвременни системи
за управление на знанието и на таланта, прилагане на модела на
„учеща се организация”. Благоприятни обстоятелства за нашата страна
са възможностите, които се предлагат за използване на финансов
ресурс по различни Оператвни програми на ЕС за да могат успешно да
бъдат реализирани редица елементи на иновативни бизнес-процеси за
развитие на човешкия потенциал.
Ако анализираме институционалната система на бизнес
процесите в епохата на икономика на знанието, която постепенно
„сменя” традиционната пазарна икономика по сфери на действие, могат
да се обособят - вътрешнофирмени институти, институти на
междуфирмено и публично-частно партньорство.

7

Hodgson, G.M. 2004. The Evolution of Institutional Economics& Agency, Structure and
Darwinism in American Institutionalism. London and New York: Rutledge, p. 28
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В съдържанието на вътрешно-фирмените институти се
включват някои компоненти на бизнес-процесите, а те пък от своя
страна рефлектират върху развитието на човешкия потенциал.
Предприемаческата фирма която създава икономическа ценност
(печалба) се трансформира в социално-предприемаческа организация,
фирма основана на знанието и интелекта; корпоративната й култура е
насочена към сътрудничество, толераннтност, работа в екип; прилагане
на мениджмънт на знанието, управление на човешките ресурси вместо
управление на персонала; обучение, наставничество, тренинги,
прилагане на електронно-мрежови връзки - блогове, фейсбук и др.;
откриване на работно място „в къщи”, на гъвкаво работно време;
развитие на научно-изследователски партньорства, междуфирмени
канали за научно-изследователски проекти и други.
Институтите
на
междуфирмените
взаимодействия
включват много динамично развитие на правно-нормативните
регламенти
на
интелектуалната
собственост-патенти,
ноу-хау,
лицензии; възникване на нови институти на пазари (електронни борси,
интернет-аукциони); бизнес-школи с дистанционна форма на обучение,
електронни вестници, списания, конференции.
Институтите на публично-частното партньорство
и
неправителствения сектор все по-бързо се развиват. Това са
партньорства в областта на социалната инфраструктура, създаване на
съвместни институции за оценка, контрол, правоприлагане, борба с
бедността и предлагане на социални услуги.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все повече се налагат нови тенденции в бързо променящата се
институционална среда във формите и съдържанието на реализация на
човешкия потенциал. Нарастващо значение имат личностните качества
на човека-самостоятелност, креативност, отговорност. Променят се
изискванията към знанията, подготовката и продължаващото обучение.
Въвеждането на гъвкави форми на заетост е възможност и
необходимост за по-ефективно развитие на човешкия потенциал.
Качеството и ефективната институционална среда
в страната се
превръщат в детерминанти с определящо значение за икономически
растеж.

230

ЛИТЕРАТУРА
ЕВРОПА 2020, Стратегия за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж, Европейска комисия, 03.03.2010
Национална програма за реформи в България (2011-2015 г.) в
изпълнение на Стратегия ЕВРОПА 2020 г., C., 2010
Норт, Д. 2000. Институции, институционална промяна и
икономически резултати, ЛИК, С.
Попов, Т., Т. Седларски. 2012. Институционална икономика
(възможности и неизползван ресурс), Университетско издателство, С.
Becker, G. 1997. Human Capital: a theoretical and empirical analysis,
with special reference to education, N.Y.
Hodgson, G. M. 2004. The Evolution of Institutional Economics&
Agency, Structure and Darwinism in American Institutionalism. London and
New York: Rutledge

231

КРИЗИСНИ ИЗМЕРИТЕЛИ НА РИСКА - ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ
СРЕЩУ ПАРИЧНИ ОЧАКВАНИЯ
CRISIS MEASURES OF RISK - MARKET ASSESSMENTS
VERSUS MONEY EXPECTATIONS
Мария Паскалева
Mariya Paskaleva

Abstract: The purpose of this paper is to explore the informational value of
credit default swaps and the extent to which they may be linked to the
Euroepan Debt Crisis and Economic Sentiment Indiacotrs. The debate about
the usefulness of credit default swaps intensified with the outbreak of
sovereign debt stress in the euro area. CDS can be used to protect investors
against losses on sovereign debt arising from so-called credit event such as
default. SCDS have become important tools in the management of credit
risk, and the premiums paid for the protection offered by CDS are commonly
used as market indicators of credit risk. Although CDS that reference
sovereign credits are only a small part of the sovereign debt market ,their
importance has been growing rapidly since 2008, especially in advanced
economies. It is made a comparison between the dynamics of 5- years CDS
and Economic Sentiment Indicators in order to unveil which one of them is
better predictor of financial crisis. This study examines data on CDS Spreads
and Economic Sentiment Indicators for 28 European countries- members of
European Union and the Euro area for the period 2007- 2015.
Key words:
credit risk, credit default swaps, financial derivative
instruments, CDS spreads, the European Debt Crisis, Economic Sentiment
Indicators

ВЪВЕДЕНИЕ
Финансовите кризи се предхождат от периоди, характерни с
избягване на риск от страна на инвеститорите. Coudert and Gex1 тестват
възможността дали основните индекси за измерване на риска са в
състояние да предскажат настъпването на криза. Смятат, че „апетита
към риск“ намалява стремглаво преди криза. Все пак не пропускат и да
отбележат, че е възможна и обратната реакция. Кризата може да

1

Coudert, V., G. Mathieu. 2006. Can risk aversion indicators anticipate financial crises,
Banque de France, in: Financial Stability Review, p. 9
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последва период на силен „апетит към риск“, през който инвеститорите
са прекалено оптимистични и по този начин създават „спекулативни
балони“ при цените на рисковите активи. Скорошната ипотечна криза,
стартирала с колапса на Bearn Stearns, е пример за такава реакция.
С настъпването на финансовата криза през 2007 г. (наричана
още Голямата Рецесия) все повече се заговори за кредит дифолтни
суапи (Credit Default Swaps). Тема за анализи бяха и въпросите
свързани с това до колко те представляват адекватен измерител на
риска, тяхната способност да „предвиждат“ настъпването на криза и
период на финансова дестабилизация или влиянието им върху
поведението на инвеститорите. Настоящата статия има за цел да
разкрие дали съществува взаимовръзка между суаповете за дългово
неизпълнение и Economic Sentiment Indicators, за да се определи
доколко риска от настъпване на фалит би повлиял поведението на
инвеститорите, потребителите, търговията, бизнес сектора и
индустрията и доколко флуктоациите на двете променливи могат да
предскажат възникването, наближаването на финансова криза. Във
връзка с това са поставени следните задачи: проследяване динамиката
на развитие на 5-годишни CDS спредове на двадесет и осем европейски
държави преди и по време на кризата; изследване промените в
стойностните нива на Economic Sentiment Indicators на същите страни
преди и по време на дълговата криза; сравнителен анализ между
темповете на изменение на двете променливи.
АНАЛИЗ И ОБСЪЖДАНЕ
Кредитните деривати са инструменти, които способстват за
управлението на кредитни рискове. Кредитният риск е налице когато
възникне риск от неизплащане на лихви по заем, главница или друг вид
задължение. За да се предпази от ситуация, в която да възникне
кредитен риск, инвеститора или заемодателя могат да поискат
обезпечение, да управляват активно експозицията си към кредитен
риск като използват финансови деривати. Основните видове кредитни
деривати включват суапите за кредитно неизпълнение (CDS- credit
default swaps).
CDS e срочен договор (вж. фиг. 1), при който купувачът на CDS в
замяна на извършване на периодични плащания към продавача на
защитата покрива загуби, възникнали следствие на кредитно събитие
по подлежащия актив – конкретно задължение на емитент. Като такива
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най-често се използват корпоративни облигации, облигации на
финансови институции (обикновено големи по размер банки) и
държавни ценни книжа. Поради това и пазара на CDS e разделен на
тези три основни сегмента. Подлежащи активи могат да бъдат и
търговски вземания, конвертируеми ценни книжа и кредитни
експозиции по други деривати. CDS са срочни договори, обикновено с
матуритет от 1 до 10 г., като най-разпространения сегмент е 5 г.
матуритет.
CDS предоставят защита само при настъпване на предварително
договорено кредитно събитие. Търговската практика е наложила
унифициране (стандартизиране) на тези кредитни събития, като те
могат да бъдат фалит (неплатежоспособност или невъзможност за
изплащане на задълженията от емитента), неизпълнение по
изплащането на главницата или лихвените плащания по конкретното
задължение, преструктуриране на дълга (промяна в първоначално
договорените срокове и условия по дълга), рефинансиране на дълга
(погасяването му не в парична форма, а под формата на ново
задължение) и политически риск (отчита се само при държавните
дългове).
Фигура 1. Суап за дългово неизпълнение (Credit Default Swap)

Придобиващ
обезпечение

Премия
Компенсиращо плащане

Поемащ риска=
предлагащ
обезпечение

Източник: International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA).
Product description: Credit default swaps", March 26, 2010

Платената премия (цена за покупката на CDS) се нарича CDS
спред (CDS Spread). CDS спредът зависи от вероятността за настъпване
на кредитно събитие и процентът от задължението, който се очаква да
бъде възстановен от емитента при този случай.
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CDS spread = Pd * (1-Rr) 2,
където: Pd * (probability of default) е вероятността от настъпване
на фалит;
Rr (recovery rate) – процент на възстановяване.

Р = N* CDS spread,
където: P (premium) е премията по CDS
N (nominal value) - номиналната стойност на CDS.

CDS спредът се котира в базисни точки и се определя на
годишна база, но се заплаща периодично /за корпоративни дългове на
тримесечие, а за държавни дългове – месечно/.

Активиране на CDS при настъпване на кредитно събитие
При настъпване на кредитно събитие през периода на договора
активирането на CDS може да стане по два начина: чрез физическа
доставка на референтния актив или чрез паричен сетълмент.
Физическата доставка на подлежащия актив изисква той да бъде
доставен на издателя на CDS в рамките на 30 дни от настъпване на
кредитното събитие. Купувачът на защитата получава номиналната
стойност на CDS -10 000 000 евро. При паричният сетълмент купувачът
на защитата получава разликата между номиналната стойност на CDS и
реално възстановената стойност от емитента по облигациите.
Паричният сетълмент обикновено се извършва в рамките на 5 дни от
настъпване на кредитното събитие. Условията по сетълмента стриктно
се дефинират в дериватния контракт.
Рayoff = Ncds * (Nb – MVb)/1003,
където: Рayoff е паричната компенсация при настъпване на
кредитно събитие;
Ncds – номиналната стойност на CDS;
2

Deutsche Bank Research-Sovereign default probabilities online - Extracting implied default
probabilities from CDS spreads, p. 5
3
Deutsche Bank Research-Sovereign default probabilities online - Extracting implied default
probabilities from CDS spreads, p. 6
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Nb – номинална стойност на референтния актив;
MVb – пазарна стойност на референтния актив.
Междувременно обаче, ако продавачът на защитата банка В не
може да изпълни задължението си, то банка А е изложена на кредитен
риск към банка В. Затова когато CDS бъдат сключени на двустранна
основа, т.е. представляват ОТС деривати се заменя кредитен риск на
емитентът на задължението (референтния актив) с кредитния риск на
насрещната страна на дериватния контракт – издателя на CDS.

Динамика на 5-годишни CDS спредове преди и по време на
Европейската дългова криза
През последното десетилетие много икономики бяха белязани от
тежка финансова криза, определена от редица икономисти като
Голямата рецесия. Фонтана и Шайхер твърдят, че CDS spreads имат
водеща роля в икономики с висок кредитен риск4. Европа бе изправена
пред значителни икономически трудности, CDS и тяхната динамика се
превърнаха в една от най-актуалните теми за този период.
Продължаващата и към настоящия момент дългова криза може да бъде
разделена и анализирана на три етапа:
 Първи етап - разделен на два периода. Първият период бележи
начало с колапса на Bear Stearns Hedge Funds през 2007 г.
Характерен е с ребалансиране портфейлите на инвеститорите с
по- ниско рискови ценни книжа5. Вторият етап започва с фалита
на Lehman Brothers през септември 2008 г. Тук вече се
регистрира спад в доверието на инвеститорите. За първия етап
е характерно явлението „financial fragility”. То доведе до
сериозни последици за финансовите пазари на европейските
държави.
 Втори етап - “fiscal stabilization” - бележи своето начало през
април 2009 г. Съобщението за отпускане на спасителни
финансови пакети за конкретни държави, ефективно намалява
нестабилността, както на валутите, така и на финансовите

4

Fontana, A., Scheicher, M. 2010. An Analysis of Euro Area Sovereign CDS and their Relation
with Government Bonds, Working Paper Series 1271, European Central Bank
5
Beber, A., Brandt, M. and Kavajecz, K. 2009. Flight-to-quality or flight-toliquidity?evidence
from the euro-area bond market. Review of Financial Studies, pp. 925–957
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пазари. Въпреки това от ноември 2009 г. спредовете отново
започват да повишават своите стойности и връзката им с
Европейската дългова криза става все по-силна и очевидна.
 Трети етап - характеризира се с терминът “sovereign default risk”,
които става ключов фактор за развитието и стабилността на
европейските финансови пазари. Повишаване размера на CDS
спредове (spreads) – на някои държави се дължи именно на
повишен суверенен дифолт риск (sovereign default risk), който
пък от своя страна е породен от спил-оувър ефекти (spill-overeffects - случаят на държавите - Гърция, Португалия, Италия,
Испания). Изследователски доклад за Конгреса на САЩ,
завършен през 2012 г., обяснява, че „Сегашната криза в
еврозоната се развива още през 2009 г., когато новото гръцко
правителство разкрива, че предишните такива не са съобщавали
цялата информация около бюджетния дефицит. Кризата
впоследствие достига до Ирландия и Португалия, като
същевремено се появяват опасения за Италия, Испания и
европейската банкова система и за по-фундаментални
дисбаланси в рамките на еврозоната“6. Преди кризата
търговията на кредитните пазари се концентрира главно върху
инструменти от частния сектор - CDS върху корпоративния дълг.
На фигура 2 е представена динамиката на развитие на Sovereign
CDS spreads на единадесет европейски държави през трите фази на
кризата. Тъй като Европа изпада в рецесия през 2009 г., проблемът,
тръгнал от банките, започва да засяга правителствата все повече и
повече, защото пазарите се безпокоят, че някои държави не могат да си
позволят да спасяват изпадналите в затруднение банки. Инвеститорите
започват по-внимателно да следят състоянието на публичните
финанси7.
Периодът между фалита на Bear Stearns Hedge Funds и Lehman
Brothers се характеризира с известно повишаване стойностите на CDS
spreads. През последващите два етапа се наблюдават сходни
увеличения и спадове в размера на кредитите за дългово неизпълнение
за всички единадесет наблюдавани държави. Единствено CDS spreads

6
7

Nelson, M., R., Belkin, P. 2012. The Eorozone Crisis: Overview and Issues for Congress
http://ec.europa.eu/ economy_finance
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на Гърция, започват да се открояват от останалите страни, за да
достигнат стойности от 394 bp8 през края на 2008 г. и началото на 2009
г. Все по-силно започва да става разграничаването между CDS
спредовете на отделните страни при навлизането във фазата, в която
се заговаря за Европейска дългова криза.
Фигура 2. Динамика на 5 year weekly CDS spreads на единадесет
държави за периода 2007- 2010 г.

Източник: Bloomberg
CDS спредовете са важен показател за предвиждане и оценяване
риска от фалит (default risk). Тази тяхна функция предоставя полезна
информация за това как финансовите пазари възприемат риска от
неизпълнение на държавния дълг. За да разкрием и анализираме това
явление, изследваме промените в спредовете на CDS на европейски
държави през последните години. Фигура 3 илюстрира динамиката на 5
– годишни CDS спредове в Европа за периода 2005 - 2012 г.

8

Basis points - базисни пункта
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Фигура 3. Средни месечни стойности на 5-годишни CDS спредове

Източник: Bloomberg

Разгледаните държави са разделени на следните четири групи
(вж. табл. 1):
1. Distressed countries - „проблемни държави“9 в Еврозоната;
2. Други държави, част от Еврозоната;
3. Западно - европейски държави, които не използват евро
за тяхна официална валута;
4. Източно - европейски държави, които не използват евро
за тяхна официална валута.

9

Към списъка с „проблемни държави“ са включени такива с висок показател на дългова
задлъжнялост.
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Таблица 1. Списък на държавите, включени в четирите анализирани
групи
Non- Eurozone
Western European
countries:

Non- Eurozone
Eastern European
countries

UK
Sweden
Norway
Denmark

Bulgaria
Poland
Hungary
Latvia
Romania
Czech Republic
Croatia
Lithuania

Eurozone
Distressed

Portugal
Ireland
Italy
Greece
Spain
Cyprus

Eurozone other

Austria
Belgium
Estonia
Finland
France
Germany
Malta
Slovenia
Slovak
Republic
Netherlands

Преди старта на кризата се наблюдават ниски стойности на CDS
спредовете на референтните държави. Това разкрива очакванията на
инвеститорите, свързани с вероятността съответните държави да
изпаднат в неплатежоспособност по техните дългове.
Началото на кризата през 2008 г. повишава стойностите на CDS
спредовете за всички включени в извадката групи страни, особено за
тези в Източна Европа. Ключово за този етап е общата характеристика
на държавите от Източна Европа, а именно, че разчитат основно на
чуждестранни капиталови потоци за да обслужват своите дългове. В
действителност много от страните в списъка са поискали спешни заеми
от Международния валутен фонд10. След стартирането на кризата е
ясно, че инвеститорите ще бъдат по-предпазливи по отношение на
страните в затруднено положение от еврозоната. Техните CDS спредове
продължават да нарастват достигайки по-високи стойности всяко
тримесечие. Независимо от факта, че първоначално размера на CDS
спредовете на тази група държави е по-нисък от този на държавите от
Източна Европа с развитие на кризата и ефектите от нея се стига до
следния резултат: CDS спредовете на distressed Eurozone countries

10

Oakley, David. 2008. CDS Report: European Credit Default Swaps Hit Record Wides.
Financial Times Alphaville (blog), Oct. 23
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значително надвишават по размер тези на държавите от Източна
Европа.
Динамиката на CDS спредовете на държавите от Еврозоната и
тези на страните от Западна Европа е сходна. Характеризира се с ниски
нива в предкризисния период, отчита се завишение за периода 20082009 г., но след това стойностите намаляват. Поради тази причина
съответната група страни се считат за държави със стабилни икономики
и финансови пазари.
Въз основа данните за CDS спредовете изобразени графично на
фигура 1 и фигура 2 виждаме сходни изменения в кредитите за дългово
неизпълнение на Гърция, Ирландия, Португалия и Испания. Основната
причина поради, която риска от суверенен дифолт (sovereign defaults)
може да доведе до негативни последици върху финансовия сектор се
дължи на разпръскващите се spill-over effects11.

Economic Sentiment Indicators - същност и динамика за периода 20072015 г.
Economic Sentiment Indicators е комплексен показател, съставен
от пет секторни индикатора с различни тегла. Публикува се последният
работен ден на календарния месец и отразява пълната информацията
за същия. Информация за неговите стойности, както и за размера
индикаторите на доверие могат да открият в доклади на Европейската
Комисия. Стойностите на Sentiment Indicators разкриват важна
индикация как се развива бизнес средата, социалната среда и
икономическите настроения на инвеститорите.
 Индустриален Конфидънс Индикатор (Industrial confidence
indicator) - 40%;
 Конфидънс Индикатор в сферата на услугите (Services
confidence indicator) - 30%;
 Потребителски
Конфидънс
Индикатор
(Consumer
confidence indicator) - 20%;
 Конфидънс Индикатор в сферата на строителството
(Construction confidence indicator) - 5%;
 Бизнес (тъговски) Конфидънс Индикатор (Retail trade
confidence indicator) -5%.

11

Akdogu, S. 2012. CDS, bond spread and sovereign debt crisis in peripherial EU, Szeged:
University of Szeged, pp. 126-133
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Посочените тегла се определят в зависимост от два критерия: 1)
представителност на въпросния сектор и 2) съпоставяне на неговото
представяне в сравнение с референтната променлива, която всъщност е
ръст на БВП.
Стойностите на Economic Sentiment Indicators се получават чрез
проучване и събиране оценките на икономическите агенти за
настоящата икономическа ситуация и техните очаквания за бъдещо
развитие. Поради тази причина твърдим, че този комплексен показател
играе важна роля при прогнозиране настъпването на евентуални
бъдещи финансови кризи и дестабилизационни процеси. Това е едно от
основните му предимства, а именно тяхната способност „правилно“ да
показват бъдещото икономическо развитие. Тъй като стойностите на
индикатора за доверие се публикуват всеки месец, а размерът на БВП
на съответна държава на всяко тримесечие, най- често ползватели на
ESI стават инвеститорите.
Фигура 4. Динамика на ESI на държавите от Еврозоната и
Европейския съюз за периода 1991- 2016 г.

Източник: European Commission Services
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Хоризонталните линии съответстват на отделните фази на
финансовата криза, както следва:
1. Bear Stearns Hedge Funds collapse;
2. Lehman Brothers фалит;
3. Отпускане на спасителни финансови пакети към отделни
държави;
4. Европейска дългова криза.
Фигура 4 разкрива динамиката на ESI по време на четирите фази
на развитие на кризата. Първата фаза, започнала през 2007 г., се
характеризира със стартиране на спад в техните стойности. Декември
2007 г. продължават да намаляват и достигат до 107,1 и 104,7 точки
(points) съответно за държавите от Европейския съюз и Еврозоната.
Независимо, че отчитаме такива промени в равнището им на развитие,
те запазват нива над установения long-term average=100.
Декември 2008 г. стойностите на ESI намаляват значително,
както в държавите-членки на Европейския съюз, така и тези, които са
част от Еврозоната. Най-резкият спад, който се отчита през 2008 г. е
през месец октомври и се задълбочава през следващите няколко месеца
за да достигне критични стойности от порядъка на 60,3 (ESI за ЕС) и
64,4 (ESI за Еврозоната) през март 2009 г. Следващата година (2010 г.)
се характеризира с възстановяване стойностите на ESI до нивата им от
предкризисния период (EU - 106,1; EA - 106,2). За периода 2011- 2012 г.
се наблюдава отрицателна динамика в стойностите на индикатора и за
двете групи от държави. Това се дължи на намаляване в стойностите на
Services confidence indicator, Consumer confidence indicator и Industrial
confidence indicator. Икономистите свързват този спад с чувство на
страх у потребителите, домакинствата, увеличаваща се безработица и
песимистични настроения от страна на инвеститорите. Периодът 20132015 г. се свързва със стабилни нива на Economic Sentiment Indicators
(вж. табл. 2). През септември месец 2013 г. за първи път от юли 2011 г.
стойностите на ESI надвишават long-term average=100.
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Таблица 2. Динамика на Economic Sentiment Indicators за държавитечленки на Европейски съюз и Еврозона

Година

Декември 2007
Декември 2008
Декември 2009
Декември 2010
Декември 2011
Декември 2012
Декември 2013
Декември 2014
Декември 2015
Януари 2016

Economic
Sentiment
Indicators– euro
area

Economic
Sentiment
Indicators–
European Union

104,7
67,1
91,3
106,2
93,3
87,0
100,0
100,7
106,8
105,0

107,1
63,5
92,2
106,1
92,0
88,4
103,5
104,2
108,9
106,7

Темп на растеж
ESIEA
(%)

36
36
16
- 12
6,75
15
0,7
6
-1,7

ESIEU
(%)

- 40
45
15
-13
-4
17
0,7
4,5
-2

Източник: Собствено проучване, направено на база доклади на
European Commission Services, http://europa.eu
С помощта на данните, публикувани в месечни доклади на
European Commission Services са изчислени темповете на растеж на
Economic Sentiment Indicators. Необходимо е да се отбележи, че
темповете на растеж са изчислени по следната формула:
Gt= ((Xt/ Xt-1) -1) * 100,
където: Gt е темп на растеж за период t;
Xt - цифровата величината на изследваната променлива
в лаг t;
Xt-1 - цифровата величината на изследваната за
предходен времеви лаг.
Отново се забелязва намаляване на стойностите им с 36 % за
държави - членки на ЕС и съответно с 40 % за държави - членки на
еврозоната в периода на стартиране на финансовата криза. Значението
на наличието на доверие в икономиката се демонстрира чрез
финансовата криза и кризата на дълга в еврозоната. И двете се
характеризират с общ климат на изключително ниско доверие.
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Забрана на търгуване с необезпечени държавни CDS
От 1.11.2012 г. в ЕС е в сила постоянна забрана за търгуване с
необезпечените държавните CDS12, забрана за търговия на CDS върху
държавни облигации на страни от ЕС, когато не съществува позиция в
подлежащ актив /конкретната държавна облигация/ или с деривата не
се прави застраховка на друг притежаван актив, които е високо
колериран с държавната ценна книга. Мярката се разглежда по-скоро
като реакция от наблюдаваните широки CDS спредовете и висока им
волатилност13 в резултат от облог за бъдещо понижаване в цените на
държавни дългове, и по-специално на страни в затруднено положение
по време на дълговата криза еврозоната като Португалия, Ирландия,
Италия, Испания и Гърция. Основният аргумент е, че нарастването на
CDS спредът води до нарастване на доходността по държавните книжа
и влияе негативно на разходите на финансиране на тези страни.
Мярката има нееднозначни и противоречиви реакции.
Подкрепящите мярката подчертават, че тя ще доведе до използването
на CDS по предназначение, за което са създадени /кредитна
застраховка по притежавани позиции/. Те няма да създават риск пред
нормалното функциониране на пазарите на държавни дългове, тъй като
няма да “ускоряват” спадането на цените при стрес на пазарите.
Основните й противници смятат, че пазарите на CDS не са
движещ фактор на пазарите на държавни дългове. В защита на тази
теза се посочват технически причини. Търговията с държавни CDS не
може да повлияе на търговията на пазарите на държавни дългове,
поради незначителния си обем14.
Пазарите на CDS основно са ОТС пазари, базирани на
двустранни транзакции между сравнително малък брой участници –
главно дилъри /големи финансови институции/ или между дилърите и
техните институционални клиенти. Броят на сделките е ограничен,

12

Регламент (EU) No 236/2012 за късите продажби и някои аспекти на суаповете за
кредитно неизпълнение
13
Под понятието променливост в това изследване разбираме отклонението от
очакването при реализацията на възвращаемостта , известно на английски като –
volatility.
14
Helwege, J., S. Maurer, Asani Sarkar, Y. Wang. Credit Default Swap Auctions.
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обемите на отделните сделки – големи, ликвидността на пазара ниска.
Цените на CDS зависят от специфичната ситуация на задлъжнялост на
страната - емитент. Пазарите на държавни дългове са много поликвидни и в по-голям обем. Например през 2010 г. нетната стойност
на CDS-те на Гърция в обръщение е $ 9млрд., доколкото държавният
дълг в обръщение възлиза на стойност $400 млрд.15.
В същото време следва да се отчете и факта, че в условията на
дългова криза или пазарни сътресения движенията в CDS могат да
доведат до допълнително нарастване на волатилността на актива.
Приложената крайна мярка поставя редица въпроси какъв ще
бъде ефекта от ограничението върху пазарите на CDS и на държавни
дългове. Половин година след прилагане на регламента данните
показват спад на пазара на държавни CDS в еврозоната и понижаване
на ликвидността на пазара и на цените. Тези данни обаче не
свидетелстват ясно за ефективността от забраната. Ефекта от нея е
невъзможно да бъде оценен според масовите интервенции от страна на
ЕЦБ и другите мерки, предприети с цел справяне с дълговата криза в
еврозоната. Но можем да заключим, че в резултат от нея инвеститорите
се насочват към търсене на алтернативни начини за извършване на
къси продажби. Рестрикцията има ограничен ефект, тъй като засяга
само CDS пазара, но позволява извършването на условни
/конвенционални/ къси продажби или продажба на късо на фючърси
върху облигации. Забраната може да се разгледа и като мярка с
краткосрочен ефект, която само по себе си не може да реши
фискалните и финансовите проблеми, както и проблемите с
прекомерната задлъжнялост на страни от ЕС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В хода на анализа и въз основа на статистическите данни за
кредитите за дългово неизпълнение и Economic Sentiment Indicators на
държави - членки на Европейския съюз и Еврозоната могат да се
направят следните изводи:
1. През различните етапи от кризата двата показателя проявяват
различно поведение. В първоначалния етап между колапсите на

15

Wonder, Gr. 2010. The Imminent Crisis: Greek Debt and the Collapse of the European
Monetary Union
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Bear Stearns Hedge Funds и Lehman Brothers суапите за дългово
неизпълнение запазват стабилни стойности от порядъка под 200
базисни пункта. Не така обаче реагират ESI- те регистрират спад
в своите стойности, за да достигнат своя минимум през март
2009 г. Когато настроенията и недоверието на инвеститори,
потребители и бизнес сферата са достигнали своята критична
точка, суапите за дългово неизпълнение започват да намаляват
своите стойности и март месец 2009 година CDS spread на
Гърция регистрира стойност- 219 базисни пункта16. Развитието
на финансовата криза в европейска дългова криза провокира
стремглаво увеличение в нивата и значението на кредит дифолт
суапи (credit default swaps). Тук отново регистрираме различно
поведение на двата индикатора. Това е етапът, в който
стойностите на ESI вече са стабилни и надвишават 100 пункта
(long-term average=100).
2. Значителното несъответствие между поведението на двете
променливи отразява динамиката на финансовите пазари и
икономическата действителност
с различни темпове.
Независимо
от
разнородното
поведение,
сентимент
индикаторитe
(sentiment
indicators)
първи
регистрират
„нервността“ и нестабилността на икономическата среда.
Суаповете за дългово неизпълнение отчитат тези промени
последващо ESI. Доверието на потребителите, търсенето и
предлагането, отразени в Economic Sentiment Indicator не са
съизмеримо отразени в размера на CDS спредовете на
изследваните държави. Увеличаване размера на CDS спредовете
не се отразява на настроенията и доверието на икономическите
агент в наблюдаваните държави. Дори можем да заключим ,че в
определени фази от финансовата криза17, взаимовръзката между
тях е обратнопропорционална, но за да се установи посоката и
размерът на влияние, както и това коя от двете променливи е
по- добър измерител на риска, е необходимо да бъдат
извършени последващи изследвания.
3. Изследваният период се характеризира с това, че се създават
възможности
за
спекулативни
манипулации
за

16
17

Източник на информация Datastream
Фаза 3-преминаване от финансова в криза на външния дълг.
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самоосъществяващи се „пророчества“ относно настъпването на
финансови кризи и дестабилизационни процеси, поради което
Европейския съюз налага забрана на търгуване с необезпечени
държавни CDS. Целта на тази мярка е смекчаване негативните
последици от тези манипулации.
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