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JEL – C18
ПРОБЛЕМНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
НА УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА РАБОТА
ЧРЕЗ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ
Доц. д-р М а р г а р и т а Л а м б о в а,
проф. д-р В е с е л и н Х а д ж и е в
Въведение
Качеството на учебната работа на преподавателите във висшите училища се установява с помощта на редица критерии, между които с особена
тежест се приемат оценките, получени от анкетно проучване сред студентите относно степента на тяхната удовлетвореност от преподаването. Напълно
обоснована е ролята на анкетните проучвания и получените от тях оценки за
косвено характеризиране на качеството на учебната работа. Те са в състояние да изпълняват важни функции – мотивационна, стимулираща, диагностична – поддържащи стремежа към повишаване на качеството на учебнопреподавателската работа. В същото време трябва да се отбележат някои
проблемни моменти, свързани с анкетните проучвания и направените на
тяхна основа оценки.
На първо място, става въпрос за средни величини, чиято логическа
състоятелност може да бъде поставена под съмнение поради съществени
проблеми, свързани, от една страна, с измерването, т.е. с процеса на тяхното
формиране, и от друга, с предпоставките за прилагане на средната аритметична от гледна точка на статистическата методология. Поради редица съображения относно същността на използваните индикатори и начина на тяхното формиране си позволяваме твърдението, че средните величини не са в
състояние обективно да изпълняват сравнителна функция, като резултатите
от сравнението могат да бъдат квалифицирани като логически несъстоятелни. Цялостният процес на формиране на индикаторите е обременен със су-
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бективизъм, поради което не съществува възможност с тяхна помощ да бъде
отчетен точният размер на различието между степента на удовлетвореност
на студентите от отделни преподаватели, косвено измерваща качеството на
учебната им работа. Както за удовлетвореност, така и за качество могат да
съществуват само степени, които изразяват градация, т.е показват посоката
на различието, като интервалите между тях не могат да се възприемат като
израз на количествена разлика в преподавателските умения.
Целта на изследването се състои в разкриване на проблемни моменти,
свързани с процеса на формиране и логическата същност на оценките, установени на базата на анкетни проучвания сред студентите относно степента
им на удовлетвореност от преподавателите във висшите училища; аргументиране на тезата за недопустимостта на прилагане на средната аритметична
величина при определяне на оценките, косвено характеризиращи качеството
на учебно-преподавателската работа и на тази основа конструиране на подходяща, от гледна точка на изискванията на статистическата методология,
алтернативна методика за формиране на обобщаващ индикатор.
Проблемите, свързани с логиката на индикаторите, чрез които се характеризира степента на удовлетвореност на студентите от учебната работа
на преподавателите и оттам косвено качеството на преподаване, са от различно естество. Най-общо могат да бъдат отнесени към две основни групи,
които в тази разработка ще бъдат разгледани диференцирано и са основание
за формулиране на следните две основни задачи:
1. Разкриване на несъвършенства, свързани с измерването, т.е. с процеса на формиране на оценките за удовлетвореността от учебно-преподавателската работа, от гледна точка на критериите, на които трябва да отговарят измерителните инструменти според концепциите на теорията на
измерването.
2. Аргументиране на тезата за недопустимостта на прилагане на средната аритметична величина при определяне на индикаторите, косвено характеризиращи качеството на учебната работа на преподавателите, и на тази
основа конструиране на подходяща, от гледна точка на статистическата методология, алтернативна методика за обобщаване на информацията от анкетните проучвания.
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Глава първа
Проблеми при измерването на качеството на учебната работа
на преподавателите с помощта на анкетни проучвания
1.1. Теория на измерването
За разкриване на проблемите, свързани с измерване на качеството на
учебната работа на преподавателите, е необходимо да се разгледат общите
принципи на теорията на измерването, правилата и критериите за отреждането на числа на наблюдаваните обекти по начин, позволяващ числовата
проекция на емпиричните дадености. В този смисъл под измерване найобщо се разбира отреждането на числа на обекти или събития съобразно
определени правила на проекцията (Stevens 1959; Bühner, Ziegler 2009).
Според Friedrichs измерването представлява систематичното отнасяне на
дадено множество от числа или символи към значенията на дадена променлива, като се спазват принципите за еднозначност (хомоморфност) и изключителност, което означава, че отнасянето трябва да се осъществява по такъв
начин, че съотношенията между обектите да се запазят (Friedrichs 1973).
Според Orth за измерване може да се говори само тогава, когато дадена
числова релационна система е хомоморфна проекция на действително съществуваща емпирична релационна система (Orth 1988).
Под релационна система се разбира „множество от обекти и едно или
няколко съотношения, с които се характеризира видът на взаимовръзката
между обектите” (Bortz, Schuster 2010). Числова и емпирична релационна
система са понятия, с помощта на които абстрактно се описва конструирането на скали за измерване, т.е. на правила за измерване. Самият процес на
конструиране на правила за измерване се нарича операционализация, като
крайният продукт е определена измерителна скала. При емпиричните наблюдения се изхожда от това, че единиците притежават определени свойства,
независимо от процеса на наблюдение, т.е. разграничават се свойствата на
единиците и резултатите от тяхното измерване, като това разграничение
лежи в основата на емпиричната и числовата релационна система. Множеството от обекти на наблюдение и реално съществуващите между тях съотно-
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шения относно дадено свойство представляват емпирична релационна система, а за множеството от числа, чрез което се дефинират съотношенията
между наблюдаваните обекти, се използва понятието „числова релационна
система”. Взаимовръзката между емпирична и числова релационна система
се задава чрез функция на отражението. Практическа стойност има само
такава функция на отражението, която правдиво пресъздава структурата на
множеството от обекти според наблюдаваното свойство, т.е. която позволява хомоморфна (съхраняваща структурата) проекция на действително съществуващата емпирична релационна система.
Измерването има за цел правдиво отражение на емпиричните дадености, но постигането на тази цел невинаги се подразбира само. В зависимост
от характера на изследваните свойства на обектите, както и от използваните
инструменти за измерване, са възможни по-малки или по-големи несъответствия между реалността и получената чрез измерването нейна проекция, т.е.
качеството на отражението невинаги е еднакво. За да бъде получената чрез
измерването хомоморфна числова проекция, измерителните инструменти
трябва да отговарят на следните три основни критерия:
- обективност;
- надеждност;
- валидност (Diekmann 2017).
Според критерия за обективност резултатите от измерването не трябва
да са зависими от външни влияния (Wolf 2010). Според Diekmann степента
на обективност на даден измерителен инструмент показва до каква степен
резултатите са независими от съответното лице, използващо измерителния
инструмент (Diekmann 2017). Критерият за надеждност е свързан с устойчивостта на резултатите. Повторението на измерването с помощта на същите
измерителни инструменти според този критерий трябва да доведе до същите
резултати (Häder 2010). Критерият за валидност е свързан с коректността на
отражението на емпиричната релационна система. Валидност на измерването
е налице, когато измерителният инструмент действително мери това, което
трябва да измерва.
Когато при измерването са спазени всички критерии, числовата проекция е с най-висока информационна стойност, като правдиво и точно пресъз-
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дава съществуващите съотношения в емпиричната релационна система. Доколко е възможно съобразяване с тези критерии до голяма степен зависи от
вида на наблюдаваните свойства.
Свойствата на обектите най-общо биват количествени и качествени.
Количествените са директно наблюдаеми с първични числови значения и
позволяват еднозначно отражение чрез числова релационна система, като
операционализацията при тях се състои в регистрация на числовите величини с помощта на подходящи измервателни уреди или чрез броене. Качествените свойства се характеризират с това, че техните значения първично не
могат да бъдат проектирани чрез числова система, следователно не могат да
бъдат регистрирани с помощта на измервателни уреди, като представляват
словесни категории. Те се делят на директно и индиректно наблюдаеми
(Bühner, Ziegler 2009). При директно наблюдаемите е възможно формулирането на статистически признак, който непосредствено кореспондира с изучаваното свойство и позволява директното категоризиране на обектите. Индиректно измеримите обикновено са свързани с поведенческия и личностния статус на индивидите. Измерването при тях може да се осъществи чрез
индикатори, които се конструират на етапа на операционализация и отразяват косвено изучаваните свойства. Тези индикатори се основават на директно наблюдаеми свойства, които в една или в друга степен обуславят изучаваното свойство.
1.2. Измерване на качеството на учебната работа чрез анкети
При анкетните проучвания на качеството на учебната работа единици
на наблюдение са оценяваните преподаватели, а свойството, което подлежи
на измерване, е качеството на учебната им работа. Става въпрос за качествено свойство, чиито значения не са директно наблюдаеми и първично не могат да бъдат проектирани чрез числова система. Според класификацията на
Bühner и Ziegler то може да бъде отнесено към косвено наблюдаемите
свойства (Bühner, Ziegler 2009). За измерването му се използват индикатори,
конструирани на базата на няколко директно наблюдаеми свойства. Друга
особеност на качеството на учебната работа е естествената градация на значенията, която позволява вторична проекция с помощта на числови степени
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(рангове), изразяващи посоката на различието, без да дава информация относно абсолютния и относителния му размер.
Под емпирична релационна система в случая следва да се разбира съвкупността от преподаватели, които се оценяват с помощта на единна анкетна карта в рамките на определен период, и реално съществуващите между
тях съотношения относно качеството на учебно-преподавателската им работа. Измерването би трябвало да доведе до формиране на числова релационна
система, която пресъздава правдиво реално съществуващите съотношения
между отделните преподаватели, като само по този начин би било възможно
постигане на хомоморфна проекция на емпиричните дадености. Вече беше
посочено, че напълно правдиво отражение е налице, когато измерването
отговаря на критериите за обективност, надеждност и валидност. При косвено наблюдаеми свойства, поради влиянието на субективния фактор, което
не може да бъде отстранено, по правило трудно се постига числова проекция, съотношенията в която напълно да съответстват на тези в емпиричната
релационна система. Това означава, че хомоморфността не е гарантирана и
нейната степен зависи изключително много от етапа на операционализация,
който включва конструиране на подходящи индикатори и установяване на
методика за измерване. Степента на съхранение на структурата на изображението зависи основно от силата на връзката между включените в индикатора променливи и изучаваното свойство, както и от начина на измерване на
директно наблюдаемите променливи.
При измерване на качеството на учебната работа на преподавателите
във висшите училища се открояват следните особености:
1. Качеството на учебната работа се измерва косвено, с помощта на
индикатори, конструирани на базата на няколко директно наблюдаеми
свойства, задаващи степента на удовлетвореност на студентите по различни
критерии, за които се предполага, че като комплексна система го обуславят.
2. Използваните индикаторите по своята същност са средни аритметични величини, получени от значенията на директно наблюдаемите свойства за всички единици на наблюдението (студенти, участващи в анкетата).
3. Обобщаващият индикатор „средна оценка” се получава чрез средно
аритметично осредняване на средните за отделните директно наблюдаеми
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свойства, които участват с еднакво тегло, т.е. приема се, че наблюдаемите
признаци са равностойни при характеризиране на качеството на учебната
работа на преподавателите.
4. Измерването се осъществява с помощта на инструмент (анкетна
карта), който не е в състояние да отстрани влиянието на субективния фактор
и е изцяло подчинен на него.
5. Не съществуват и не е възможно установяването на правила и критерии, които задължават респондентите (студентите) да се стремят към
обективизъм, честност и максимална безпристрастност при измерване (попълването на анкетата).
6. Не е възможно за цялата съвкупност от преподаватели измерването
да бъде осъществено от една и съща съвкупност от студенти, като по този
начин вариацията на емоционалните нагласи и субективните възприятия,
които са налице при различните специалности, административни групи,
курсове и форми на обучение, оказва влияние върху измерването.
7. За измерването се използва преднамерена извадка, която по своята
същност е още произволна. Всички студенти от определената предварително
съвкупност имат възможност до попълнят анкетата както онлайн, така и на
хартиен носител, като по този начин не е изключено повторно попълване от
едни и същи студенти, които имат определена емоционална нагласа спрямо
оценявания преподавател.
8. Съвкупностите от студенти, от които може да бъде излъчена извадка с цел установяване на степента на удовлетвореност на отделните преподаватели, силно варират по обем и структура.
9. Няма ограничения относно правото за попълване на анкета, свързани с посещаемостта на учебни занятия: на проучване подлежат само студенти, които вече са положили изпит при съответния преподавател.
10. Реализираните произволни извадки варират по обем, като в определени случаи оценките се установяват на базата на недопустим, от гледна
точка на статистическата методология, брой анкети..
11. За измерването се използва скала с пет степени (1, 2, 3, 4 и 5), която не е синхронизирана с петте степени на балната система за оценяване на
учащи се (2, 3, 4, 5 и 6), изместена е спрямо нея и създава условия за „изкри-
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вяване” на субективното възприятие за отделните степени, изразяващо се в
интуитивно приравняване на степените с еднакъв числов ранг на двете бални системи.
Въз основа на изброените особености при измерване на качеството на
учебната работа смятаме за неубедителна постановката, че чрез изчисляване
на индикатори, представляващи средна аритметична степен на удовлетвореност на студентите по определени показатели, е възможно формиране на
числова релационна система, която е хомоморфна проекция на емпиричната
релационна система. С други думи се съмняваме в това, че съотношенията
между средните оценки на отделните преподаватели съответстват на съотношенията между действително реализираното от тях качество на учебната
работа.
Основен проблем при измерване на качеството на учебната работа на
преподавателите е невъзможността за директно наблюдение на изучаваното
свойство и изборът на подходящи „заместители”, чрез които то косвено да
бъде характеризирано. Степента на съхраняване на структурата на изображението (степента на хомоморфност на проекцията) зависи от силата на
връзката между избраните директно наблюдаеми свойства и косвено наблюдаемото свойство, както и от начина на измерване на директно наблюдаемите признаци. При неподходящ избор на директно наблюдаеми променливи и
измерителни инструменти е възможно да се влезе в противоречие с основните критерии, които гарантират хомоморфност на изображението – обективност, надеждност и валидност, като степента на несъответствие между
емпирична и числова релационна система не подлежи на измерване и може
да варира значително, в зависимост от съдържанието на конструираните
измерителни инструменти.
Критерият за обективност изисква измерването да се осъществява по
такъв начин, че субективният фактор да не оказва влияние върху получените
резултати. По правило е много трудно съобразяването с този критерий, когато на измерване подлежат косвено наблюдаеми свойства, свързани с поведенческия и личностния статус на индивидите, тъй като то се осъществява
на базата на субективни възприятия. Следователно измерването на качеството на учебната работа на преподавателите е подвластно на субективния
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фактор. Субективизъм е налице и при конструиране на измерителните инструменти (анкетни карти), и при тяхното прилагане (попълване).
Изборът на директно наблюдаеми променливи, които по предположение обуславят качеството на учебната работа, както и формулировката на
свързаните с тях показатели в анкетната карта, са обусловени изцяло от субективния фактор. Възможно е да има съществено различие на възприятията
относно качеството на учебната работа и критериите, които го обуславят при
различни субекти, от които зависи конструирането на измерителните инструменти. В зависимост от нагласите на различните субекти това може да доведе
до конструиране на анкетни карти с ниска степен на съдържателно съответствие, като се акцентира на различаващи се по същество показатели, зададени
като директно наблюдаеми променливи. Всяка съдържателна промяна на анкетната карта, с помощта на която се установява степента на удовлетвореност
на студентите от преподавателите, би довела до несъпоставимост на резултатите: т.е. преподаватели, оценявани на базата на анкети, включващи различни
показатели (директно наблюдаеми променливи), не е логично да бъдат сравнявани по отношение на величината на обобщаващ индикатор, получен като
средна аритметична от индивидуалните средни оценки по отделните показатели. Техните обобщени оценки ще принадлежат към числови релационни
системи, отразяващи една и съща емпирична даденост през призмата на различни субективни възприятия за качеството на учебната работа.
Според нас съществува още един проблем, който възпрепятства намаляването на влиянието на субективния фактор върху процеса на измерване.
Той е свързан с начина на формулиране на използваните в анкетните форми
показатели. Нееднозначната формулировка на част от показателите в анкетната форма може да доведе до различни интерпретации от страна на студентите. По-долу разглеждаме няколко примерни показателя, за които считаме,
че могат да се възприемат нееднозначно от студенти с различни нагласи и
образователни потребности:
1. Ясен и достъпен език на преподаване.
2. Съвременни методи на преподаване.
3. Отношение към студентите.
4. Рационално използване на учебното време.
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Считаме, че субективното възприятие на езика на преподаване зависи в
голяма степен от езиковата култура и словесния запас на студентите. Освен
това е възможна преценка, че езикът на преподаване не е достъпен, когато
понятийният апарат на учебната дисциплина е по-сложен, включва терминология, нова за студентите, следователно те трябва да положат усилия, за да я
осмислят и свикнат с нея. Възможно ли е студентите обективно да преценят,
дали методите на преподаване са съвременни и какво те разбират под съвременни методи на преподаване? При този показател субективното възприятие
вероятно в много случаи е свързано единствено с използването на съвременни
технически средства, подкрепящи учебния процес, като по този начин акцентът се поставя върху формата, а не върху съдържанието. Показателят „отношение към студентите” позволява широк спектър от интерпретационни възможности, като субективното възприятие зависи от нагласите и образователните потребности на студентите. Възможно е при неизградени образователни
потребности и липса на навици за учене студентите да преценят, че взискателността на преподавателя по отношение на дисциплината, както и неговата
безкомпромисност по отношение на предварително обявените правила за
обучение, са признак на лошо отношение към тях. Показателят „рационално
използване на учебното време” подобно на предходния може да бъде интерпретиран нееднозначно, в зависимост от нагласите, образователните потребности, входящата подготовка на студентите.
Субективизъм е налице и при попълване на анкетните карти от страна
на анкетираните студенти, т.е. при осъществяване на самото измерване. От
една страна, не съществуват и не е възможно въвеждането на правила и критерии, с помощта на които да се минимизира влиянието на субективния
фактор чрез изисквания за безпристрастност и искреност при отговор на
въпросите от анкетата, а от друга страна, немалка част от студентите поради
различни причини не са в състояние да дадат реална оценка за работата на
преподавателите си или влагат различен от предвидения от съставителите на
анкетната карта смисъл в някои от показателите.
За съжаление нараства делът на студентите с неосъзнати или липсващи образователни потребности, на тези с много ниско ниво на входящи знания, получени в средното училище, и с неизградени навици за системна и
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отговорна подготовка за учебния процес. Възниква въпросът, могат ли тези
студенти адекватно да преценят квалификацията и уменията на своите преподаватели, както и степента на полезност на преподавания учебен материал
за изграждане на комплексна система от знания и умения, свързани със записаната от тях специалност? Предполага се, че при такива студенти степента на удовлетвореност от учебната работа на преподавателите се пречупва през собственото ниво на входяща подготовка и личните образователни
потребности. Съществува възможност те да не бъдат удовлетворени, когато
поради своята недостатъчна образователна основа не са в състояние лесно
да възприемат и осмислят учебната материя и да прехвърлят вината за собствения си неуспех изцяло върху преподавателя, независимо от качеството на
преподаване.
Част от студентите не посещават учебни занятия, особено лекции. Необосновано е да се смята, че те могат да преценят работата на преподавателя
и са в състояние да го оценят обективно. Може ли да се очаква правдива
проекция на емпиричните дадености, когато е съществува възможност качеството на работата на преподавателите да се „измерва” от студенти, които
не ги познават и ги асоциират единствено с поставената от тях оценка на
изпита? Считаме, че мнението на подобни студенти при измерването може
да доведе до изкривено отражение на действителното състояние. Освен силно повлияни от емоционалните нагласи съществува опасност оценките по
отделните показатели да са посочени на лотариен принцип.
Съобразно посочените особености при измерване на качеството на
учебната работа на преподавателите с помощта на анкетно проучване твърдим, че спазването на критерия за надеждност, свързан с устойчивостта на
резултатите при повторение на измерването с помощта на същите измерителни инструменти, не е гарантирано. Като основание за това твърдение можем
да посочим невъзможността цялата съвкупност от преподаватели в университета да бъде оценявана при едни и същи условия, тъй като извадките се излъчват от различни съвкупности, обхващащи само студентите, обучавани през
определен период от съответния преподавател. По този начин вариацията на
емоционалните нагласи, субективните възприятия, нивото на подготвеност и
образователните потребности, които са налице в различните специалности,
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административни групи, форми и курсове на обучение, оказва влияние върху
измерването. Не може да се гарантира съответствие на резултатите от анкетни
проучвания, осъществени сред студенти от различни специалности, курсове,
форми и степени на обучение, относно удовлетвореността от работата на конкретен преподавател, дори когато са изучавали при него една и съща учебна
дисциплина. Това означава, че даден преподавател би могъл да получи различни оценки в зависимост от това каква съвкупност от студенти обучава, т.е.
резултатите не са устойчиви при повторение на измерването, което го прави
ненадеждно и поставя под въпрос качеството на числовата проекция. Друг
проблем, който има пряко отношение към надеждността, е свързан с начина
на измерване, позволяващ попълване на анкетни карти както на хартиен носител, така и онлайн, като по този начин не е изключено повторно попълване от
едни и същи студенти, които имат определена емоционална нагласа спрямо
оценявания преподавател. Тъй като често се използват изключително малки
по обем извадки, подобно дублиране на мнението на едни същи студенти може да доведе до изкривяване на крайните резултати.
Според критерия за валидност измерителният инструмент следва да е
в състояние да мери това, което има за цел да измерва. Това означава, че
чрез анкетната карта, включваща показатели за удовлетвореността на студентите от учебната работа на преподавателите, косвено би следвало да може да се измерва качеството на тази работа. Когато тя е неподходящо конструирана, тъй като са избрани директно наблюдаеми свойства (показатели),
които не са в силна зависимост с косвено наблюдаемото свойство за качество на учебната работа и само частично го характеризират или е налице нееднозначна и неясна формулировка на показателите и/или възможните отговори, не може да се очаква, че ще се мери точно това, което трябва да се
измерва. Считаме, че системата от показатели, определена за косвено характеризиране на качеството на учебната работа на преподавателите, не е достатъчна за постигане на целта на измерването. Според нас тя обхваща само
отделни аспекти, които не са в състояние да навлязат в дълбочина, като засягат предимно формата, а не съдържанието в процеса на обучение. Освен
това, както вече беше посочено, някои от разгледаните показатели не са напълно еднозначно формулирани и е възможно да бъдат интерпретирани по
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различен начин от различните студенти. Според нас могат да се заложат
показатели, които в много по-голяма степен обуславят качеството на учебната работа. Такива са:
- съответствие на преподавания материал с учебната програма;
- ниво на компетентност на преподавателя;
- степен на подготвеност за учебните занятия на преподавателя;
- логика на преподаване;
- структура на преподаване;
- предоставени материали за подготовка;
- точни и ясни указания относно обучението по дисциплината;
- способност за привличане на вниманието на аудиторията;
- способност за задържане на вниманието на аудиторията;
- ясни критерии за оценяване;
- справедливи критерии за оценяване;
- безпристрастност при оценяване;
- създаване на атмосфера на взаимно уважение;
- спазване на трудовата дисциплина и др.
Съществува още един проблем, който поставя под въпрос валидността
на измерването, оттам правдивостта на числовото отражение. Той е свързан
отново със субективните нагласи на студентите, при част от които липсва
както мотивация за придобиване на задълбочени знания, така и необходимата предварителна подготовка за възприемане на учебния материал. Има
предпоставка подобни студенти при попълване на анкетната карта да не
оценяват това, което трябва. На оценка от тяхна страна е възможно вместо
действителните преподавателски умения да подлежи умението на преподавателя забавно да разказване кратки истории, неговата либералност по отношение на правилата и дисциплината и склонността му към компромиси. В
подобни случаи по-сложна учебна материя, която изисква повече усилия от
страна на студентите, както и по-голяма дисциплина по време на учебните
занятия, е възможно да доведе до по-ниски оценки на съответните преподаватели, дори когато учебната дейност е с високо качество.
Направените дотук разсъждения и приведените аргументи подкрепят
твърдението, че, при измерване на качеството на учебната работа на препо-

17

давателите с помощта на анкетно проучване сред студентите, се влиза в сериозно противоречие с трите критерия, които гарантират правдива и точна
числова проекция на съществуващите съотношения в емпиричната релационна система. Това означава, че между емпиричните дадености и числовото
им отражение съществува несъответствие, степента на което не подлежи на
измерване. С други думи – реално съществуващите съотношения в съвкупността от преподаватели, свързани с качеството на учебната работа, не могат
да бъдат възпроизведени правдиво чрез прилаганите индикатори, представляващи средна степен на удовлетвореност на студентите от преднамерена и
произволна извадка по отношение на показателите, фигуриращи в анкетната
карта. Следователно от гледна точка на липсата на гаранция за съответствие
между емпирична и числова релационна система са лишени от логически
смисъл всякакви сравнения на преподаватели, основаващи се на тези индикатори.
Може да бъде посочен още един сериозен аргумент за логическата несъстоятелност на сравнението за качеството на учебната работа на преподавателите, осъществявано посредством общата средна оценка, получена чрез
осредняване на средните за отделните показатели. При формирането на
обобщаващия индикатор индивидуалните средни участват с еднакво тегло,
независимо каква е степента на значимост на отделните показатели за качеството на учебната работа. По този начин се приравняват съществени и формални критерии, като се осъществява уравниловка, която лишава индикатора от възможността да функционира като реално отражение на действителното качество на учебната работа.
1.3. Условен пример за измерване качеството на учебна работа
За илюстриране на проблемите за измерване на качеството на учебната
работа разглеждаме следния условен пример: преподавателите X и Y са получили еднакви общи средни оценки за тяхната учебна работа при анкетно
проучване относно удовлетвореността на една и съща съвкупност от студенти. Величината на обобщаващия индикатор и при двамата преподаватели
възлиза на 3,71 и е формирана от следните индивидуални средни:
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Таблица 1
Средни оценки от анкетно проучване
относно удовлетвореността от учебна работа
Показатели
Ясен и достъпен език на преподаване
Съвременни методи на преподаване
Обвързване на изучаваната теория с примери или казуси от практиката
Провокиране на интерес и мотивиране на студентите
Обективно оценяване на студентите
Отношение към студентите
Рационално използване на учебното време

Средна оценка
X
Y
2
5
2
5
5

5

5
5
2
5

2
2
5
2

Източник: авторите.

Приема се, че преподавател X обучава студентите по учебна дисциплина със сложна материя и терминология, пише на дъската и използва
шрайбпроектор вместо видеопроектор за представяне на учебната материя.
Взискателен е, като не е склонен на компромиси по отношение на дисциплината и обявените правила за обучение. Самият той спазва стриктно трудовата дисциплина и не си позволява да „вкарва материал”, който няма отношение към учебната материя. Въпреки сложността на дисциплината успява
да убеди студентите, че тя е полезна за тяхната професионална реализация.
Въвел е ясни и справедливи критерии за безпристрастно оценяване, които
спазва. Умее да привлича и задържа вниманието на аудиторията, като прави
това с достатъчно примери от практиката, както и със задълбочени и добре
структурирани обяснения.
Приема се, че при преподавател Y ситуацията е коренно различна. Той
обучава студентите по учебна дисциплина с ниска степен на сложност, с
понятиен и терминологичен апарат, който е достъпен за студентите, без да
се налага да полагат усилия. Използва мултимедия, като чете лекциите от
слайдовете. Либерален е по отношение на дисциплината и правилата за обучение, склонен е на компромиси. Забавен е, тъй като заради ниската степен
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на сложност на учебната материя има възможност да разказва кратки истории, но не е в състояние да предизвика достатъчен интерес към преподаваната от него дисциплина и да убеди студентите, че тя е полезна за тях. Не е
въвел ясни критерии за оценяване и е склонен да се влияе от други фактори
при оценяването, като по този начин не оценява безпристрастно. Не спазва
стриктно трудовата дисциплина.
Очевидно е, че характерът и качеството на работата на двамата преподаватели се различава съществено, като всеки от тях поставя различни акценти в учебния процес и допринася по различен начин и в различна степен
за натрупване на системни знания и умения у студентите. Въпреки това
обобщаващите средни оценки, получени на базата на използваните в анкетната карта показатели, са еднакви и на тази основа се приема, че учебната
работа на двамата е равностойна. Резултат, който очевидно не кореспондира
с целите, заложени в анкетното проучване.
На базата на направените разсъждения могат да бъдат формулирани
следните изводи:
1. Измерителните инструменти, използвани за оценяване на качеството
на учебната работа на преподавателите въз основа на мнението на студентите, влизат в противоречие с трите основни критерия, гарантиращи хомоморфност на числовата проекция – обективност, надеждност и валидност.
2. Чрез прилаганите индикатори не могат да бъдат възпроизведени
правдиво реално съществуващите съотношения в съвкупността от преподаватели, свързани с качеството на учебната работа.
3. Степента на несъответствие между емпирична и числова релационна система не подлежи на контрол и измерване.
4. Сравняването на преподаватели, основаващо се на обобщаващия
индикатор „обща средна оценка”, получена чрез осредняване на индивидуалните средни по отделните показатели от анкетната карта, може да доведе
до резултати, които не отразяват реално емпиричните дадености.
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Глава втора
Средна оценка на степента на удовлетвореност от преподаването
като обобщаващ индикатор за качеството
на учебната работа – проблеми и алтернативи
2.1. Приложимост на средна аритметична величина
към свойства с ординално ниво на скалиране
Свойството „качество на учебната работа“ представлява качествена
променлива, при измерването на която не е възможна първична числова
проекция и се използват индикатори, конструирани на базата на косвени
наблюдения, силно повлияни от субективния фактор. Качеството на учебната работа, както и директно наблюдаемите признаци, с помощта на които то
се оценява, подлежат на степенуване, като интервалите между отделните
степени не са израз на абсолютна количествена разлика между значенията.
Отделните степени, чрез които се описват значенията на променливите, се
характеризират с естествена градация и това им свойство позволява въвеждането на последователни числа (рангове), подходящи за представяне на
тяхната възходяща или низходяща последователност. Привидно по този начин се осъществява трансформация на качествен в количествен признак, но
метаморфозата е само външна. Качественият признак не се превръща в количествен, само защото значенията му са получили числови „наименования”. Подобни признаци, въпреки числовите „имена” на отделните значения
(степени), само по форма имитират количествените, по същество остават
качествени и могат да бъдат наречени псевдоколичествени (Ламбова 2018;
Ламбова 2017).
По своята същност качеството на учебната работа, както и директно
наблюдаемите свойства, зададени като степен на удовлетвореност на студентите по отделни показатели, са псевдоколичествени признаци с ординално ниво на скалиране, като отделните степени, зададени с помощта на
рангове от 1 до 5, са израз на субективна преценка, която изключва възможността за установяване на размера на различието между отделните значения
(степени). За оценка на качеството на учебната работа се използват индика-
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тори, представляващи средна аритметична, изчислена от значенията на
псевдоколичествени признаци. Следователно, въпреки че се използва осредняване, подходящо при количествени променливи, тези индикатори по същност са също псевдоколичествени.
Във връзка с изчисляването на индикаторите за средна степен на удовлетвореност на студентите по отделни показатели и обща средна степен на
удовлетвореност възникват следните въпроси:
1. Къде е мястото на ординалната скала в йерархията на статистическите измерителни скали?
2. Възможна ли е трансформация на ординална в метрична скала?
3. Кои средни величини са подходящи за определяне на център на
разпределение при ординално скалиран признак?
4. Кои са необходимите изисквания за изчисляване на средна аритметична величина?
5. Логически състоятелна ли е интерпретацията на абсолютната разлика между обобщаващите средни оценки на преподавателите?
Отговорът на горните въпроси е пряко свързан с теорията на статистическите измерителни скали. При емпиричните изследвания не се обръща достатъчно внимание на статистическите измерителни скали, въпреки че нивото
на скалиране на статистическите признаци е един от основните критерии при
избор на подходящи измерители и методи за анализ. Недостатъчните знания
по отношение на същността и йерархията на статистическите скали, както и
по отношение на възможностите за трансформация на скалирането, са една от
причините за прилагане на неподходящи или недопустими измерители при
емпирични изследвания и оттам за логическата несъстоятелност на получените резултати. Извън полезрението остава логиката, свързана с йерархичната
подредба на измерителните скали, т.е. с нивото на информация за различието
между значенията на признака, което се достига при отделните скали. За да
можем да отговорим на зададените въпроси, ще представим накратко същността, значението и йерархията на статистическите измерителни скали.
Измерителната скала може да се разглежда като продукт на операционализацията и според Schumann (Schumann 2011) и Bortz/Döring (Bortz,
Döring 2005) е съвкупност от три компонента:
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- емпирична релационна система;
- числова релационна система;
- хомоморфна проекция на емпиричната чрез числовата релационна
система.
Скалите се различават според нивото на информация, до което се достига при измерването, обусловено от вида на наблюдаваните свойства (променливи) и използваните за проекцията индикатори. Измерителните скали
задават начина и възможностите за измерване на различието между значенията на отделните видове наблюдавани свойства (статистически признаци),
т.е. за отразяване на съотношенията, които са налице в емпиричната релационна система. Нивото на информация, до което може да се достигне при
измерване на дадено свойство, определя нивото на неговото скалиране. Измерителните скали задават:
- допустимите математически операции, на които може да бъде подложена променлива със съответното ниво на скалиране;
- допустимите трансформации на значенията на признак, които не водят
до загуба или промяна на информацията относно наблюдаваното свойство на
обектите, т.е. до промяна на съотношенията в числовата релационна система;
- възможните интерпретации на съотношенията в числовата релационна система, свързани с различието между отделните значения на наблюдаваното свойство.
Измерителните скали са подредени йерархично според достигнатото
ниво на информация относно емпиричната релационна система. Най-ниско
ниво на информация осигурява номиналната скала, следва ординалната, а с
най-високо ниво на информация е кардиналната (метричната) скала.
Номиналната скала позволява съждения единствено относно наличието или липсата на различие между обектите по възможните значения на изучаваното свойство, следователно предполага равнопоставеност на значенията, без възможност за естествена градация. Подобно ниво на скалиране имат
качествени признаци, чиито значения първично не могат да бъдат проектирани чрез числова релационна система и не могат да бъдат подредени низходящо или възходящо. Съществува възможност за запазваща структурата
симетрична трансформация на значенията и вторична проекция чрез число-
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ва релационна система, при която значенията се „преименуват” с помощта
на числови кодове, отразяващи съществуващото различие между тях, без да
съдържат информация относно посока или размер на това различие. Математически операции с числовите кодове не се допускат, тъй като резултатите от тях са логически несъстоятелни.
Ординалната скала позволява съждения относно посоката на различието, без да е възможно да се установи размерът на различието. Подобно ниво на скалиране имат качествени признаци, чиито значения вторично могат
да бъдат проектирани чрез числова релационна система, която отразява тяхната естествена възходяща или низходяща градация. Значенията могат да
бъдат подложени на запазваща структурата трансформация, като се заменят
с числови рангове, отразяващи както наличието на различие между тях, така
и неговата посока, без да съдържат информация за размера му. Интервалите
между ранговете, с които са означени отделните степени, не могат да се възприемат като израз на количествената разлика между отделните значения.
Поради тази причина са лишени от логическо съдържание конструкции, получени чрез операциите събиране, изваждане, умножение и деление на въведените числови значения на ординално скалиран признак.
Математически операции с числовите рангове водят по правило до логически несъстоятелни резултати, тъй като „абсолютната разлика между значенията не може да бъде интерпретирана” (Hartung 2009). При ординално
скалиране са допустими трансформации, запазващи естествената подреденост на значенията (Sachs 2004). Това са всякакви строго монотонни трансформации, при които новото значение x* се получава от първоначалното x
чрез x* = f (x) по такъв начин, че за две произволни значения x1< x2 след
трансформацията е валидно x1 x2 . (Bleymüller, Gehlert, Gülicher 2008).
Кардиналната (метричната) скала позволява съждения относно посоката и размера на различието. Подобно ниво на скалиране имат количествени признаци, чиито значения първично могат да бъдат проектирани чрез
числова релационна система, като тази проекция е резултат от измерване с
помощта на измервателни уреди или броене. Числовата релационна система
отразява обективно наличните съотношения в емпиричната релационна система и позволява установяване на размера на различието между значенията
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на признаците за отделните единици. В зависимост от това дали за количествения признак съществува естествено нулево значение или не, както и от
допустимите трансформации, кардиналната скала се подразделя на интервална, относителна и абсолютна скала.
Интервалната скала позволява съждения относно абсолютния размер
на различието, като подобно ниво на скалиране имат количествени признаци
без естествено нулево значение: например температурата по Целзий и по
Фаренхайт. При интервално скалиране са допустими линейни трансформации от вида x* = ax + b при a >0 (Bleymüller, Gehlert and Gülicher 2008).
По-високо ниво на информация осигурява относителната скала, която
позволява измерване както на абсолютното, така и на относителното различие. Относително скалирани са количествените признаци, за които съществува естествено нулево значение и е възможна трансформация на мерните
единици. При относително скалиране са допустими трансформации от вида
x* = ax при a >0 (Bleymüller, Gehlert and Gülicher 2008).
Най-високо ниво на информация осигурява абсолютната скала, която
също позволява измерване както на абсолютното, така и на относителното
различие. Абсолютно скалирани са количествените признаци, за които съществува естествено нулево значение и които по своята същност представляват честота, следователно мерните единици са еднозначно зададени,
обикновено като брой или относителен дял. При абсолютно скалиране не са
допустими трансформации (Diekmann 2017). В табл. 2 са поместени логическите връзки и възможните математически операции, свързани с логическата състоятелност на измерването, като и допустимите трансформации на
значения на признаци при отделните нива на скалиране.
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Таблица 2
Логически връзки и възможни математически операции
на измерителните скали
Признак

Измерителна скала

Номинална
Качествен
Ординална

Логическа състоятелност
Допустими
Логически Математически трансформации
връзки
операции
Симетрични
трансформации
Различие
•
при кодирани
значения
Монотонни
трансформации
Различие;
x1< x2
естествена
•
x* = f (x)
подреденост

x1

Различие;
естествена
Интервална
подреденост;
интервал
Различие;
естествена
Кардинална Относителна подреденост;
Количествен
(метрична)
интервал;
отношение
Различие;
естествена
Абсолютна подреденост;
интервал;
отношение

/
/
/

;

/
/

;

x2

Линейни трансформации
x* = ax + b
при a >0
Линейни трансформации
x* = ax
при a >0

•

Източник: Diekmann, A. (2017). Empirische Sozialforschung. Reinbek bei Hamburg:
Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Съществува възможност за трансформация на нивото на скалиране, но
тя е еднопосочна – винаги от по-силна към по-слаба скала, като подобна
трансформация е свързана със загуба на информация относно изучаваната
емпирична релационна система. От метрична скала може да се премине към
ординална, например относително скалираният признак „ръст в сантиметри”
може да се трансформира в ординално скалиран признак със значения ни-
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сък, среден, висок. Обратната трансформация не е допустима – ако „условно” сме категоризирали група лица по ръст, без да сме използвали за целта
измервателен уред, не бихме могли вторично да трансформираме значенията
в сантиметри (относителна скала), тъй като не знаем, каква е абсолютната
разлика между въведените от нас категории (нисък, среден, висок) и оттам
ръста на отделните индивиди. Поради същата причина не е възможно и логично ординално скалираните признаци „качество на учебната работа и степен на удовлетвореност на студентите“ по отделни показатели да бъдат
трансформирани в метрично скалирани. Заради субективната преценка липсва и не може да бъде набавена информация относно абсолютната и/или
относителната разлика между отделните значения.
2.2. Средната аритметична величина и нейните алтернативи
при ординално ниво на скалиране
При емпиричните изследвания, особено в областта на психологията, социологията и маркетинга, при работа с псевдоколичествени индикатори, характеризиращи косвено наблюдаеми качествени свойства с естествена градация на значеинята, често се предприема тази недопустима трансформация,
като се предполага интервално скалиране, без да се търсят доказателства за
истинността на твърдението и дори без да се проблематизират предпоставките за наличие на това ниво на скалиране. В психологията е въведен терминът
„measurement per fiat“ (Diekmann 2017; Wenninger 2000; Schnell, Hill, Esser
2013; Bühner, Ziegler 2009) за случаите, в които се игнорира действителното
ординално ниво на скалиране на променливите и с тях се работи „на доверие”
като с метрично скалирани. Единственото основание за трансформацията са
субективно въведените степени, зададени чрез числови рангове, за които по
презумпция се приема, че разстоянието между съседните степени е еднакво.
Това „либерално” отношение на ползвателите на статистическите методи към
измерителните скали влиза в противоречие с изискванията на статистическата
методология, но се налага в практиката, като в много случаи дори не се търси
отговор на въпроса, доколко логически състоятелни са получените резултати.
По този начин при емпирчните изследвания се размиват границите
между ординална и интервална скала, като това е проблем, който предизвик-
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ва ожесточени дискусии в научната общност (Diekmann 2017). От едната
страна стоят учени, предимно специалисти по теория на измерването и статистици, застъпващи концепцията, според която стриктно следва да се спазват
ограниченията, зададени от йерархичната класификация на скалите по Stevens
(1946), т.е. за свойство, което по своята същност е качествено, не е допустимо
да се предполага интервално ниво на скалиране, когато се измерва с помощта
на псевдоколичествени индикатори, като се поставя под въпрос логическата
състоятелност на резултатите от прилагането на параметрични статистически
методи при работа с подобни свойства. Техни опоненти са учени, предимно
от областта на експлоративната статистика, психологията, социалните науки,
маркетинга, застъпващи становище, според което изборът на подходящи статистически методи не би следвало механично да се поставя в зависимост от
нивото на скалиране. Основният им аргумент се състои в твърдението, че класификацията на скалите по Stevens е прекалено рестриктивна. Освен това едни и същи „данни” биха могли, според интерпретацията, да показват различно
ниво на скалиране (Diekmann 2017), т.е. скалирането се поставя в зависимост
от субективната преценка.
Конструирани са различни методи за тестване на надеждността на измерителни инструменти, по своята същност псевдоколичествени индикатори, чиято цел е да докажат наличието на предпоставки за прилагане на параметрични статистически методи, но те не се приемат безрезервно от научната общност. Дискусията относно въпроса дали дадена конкретна скала,
съдържаща субективно въведени степени, съответства на интервално ниво
на скалиране, ще остане безрезултатна, докато не се създадат достатъчно
точни тестове за доказване или отхвърляне на предполагаемото ниво на скалиране (Diekmann 2017). Според Diekmann, дори и да се потвърди предположението за нормално разпределение на резултатите от измерването, не се
предоставя информация за нивото на скалиране, въпреки че в практиката
често се използва точно този аргумент за приравняването на конкретен измерителен инструмент (скала) към интервално ниво на скалиране (Diekmann
2017).
След като на този етап не съществува точен инструмент за проверка на
предположение за съответствие между първично ординалното ниво на ска-
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лиране на дадена променлива и интервалната скала, би следвало, въз основа
на качествен анализ на ситуацията, да се направи преценка, до каква степен
измерителните инструменти изпълняват трите основни критерия, гарантиращи хомоморфност на проекцията – обективност, надеждност и валидност.
Това означава, че предположението за еднаква отдалеченост на въведените
степени следва да бъде обосновано.
Когато измерването е подчинено изцяло на субективния фактор и не
съществуват правила и критерии, които са в състояние да обективират процеса, не би следвало на доверие да се приравнява ординалното към интервално ниво на скалиране. Такъв е случаят с оценяване на качеството на
учебната работа на преподавателите на базата на анкетно проучване сред
студентите. Аргументите, посочени по-горе, позволяват твърдението, че
това измерване не е в състояние да възпроизведе правдиво емпиричните
дадености, като се влиза в противоречие не само с критерия за обективност,
но и с останалите критерии. За измерването се използва рейтингова скала,
която по своята логическа същност е ординална, като се предполага еквидистантност (еднакво отстояние) на съседните рангове, позволяваща приравняване към интервална скала. Това предположение не може да бъде проверено и доказано, и противостои на друго предположение, което ще аргументираме по-долу.
Според нас не може да се приеме, че въведените степени на удовлетвореност са равноотдалечени една от друга, което означава, че абсолютните
разлики между съседните рангове не могат да бъдат възприети като израз на
количествено различие между значенията на използваните показатели, измерващи косвено качеството на учебната работа. Основанията за нашето
предположение са следните:
1. Отговорите на отделните респонденти са обусловени в голяма степен от субективното възприятие на въведените степени, което не е задължително да предполага еквидистантност.
2. За измерването се използва рейтингова скала с пет степени (1, 2, 3,
4 и 5), която е изместена с една единица спрямо скалата за оценяване на
учащи се, а това създава допълнителна възможност за „изкривяване” на субективното възприятие за отделните степени.
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3. Отговорите са резултат от субективна преценка, а не от измерване с
помощта на измервателен уред, следователно еднаквите интервали между
съседните степени не могат да се интерпретират като еднаква количествена
разлика между отделните значения.
На основата на направените разсъждения стигаме до извода, че при
оценяване на качеството на учебната работа липсват основания за приравняването на ординална към интервална скала. Следователно при обобщаване и
анализ на получената при измерването информация би следвало да се изберат измерители и методи, които според изискванията на статистическата
методология е допустимо да се използват при ординално ниво на скалиране.
Използваните за оценяване на качеството на учебната работа индикатори по своята същност са средни аритметични величини. Въпросът е „Допустимо ли е да се осредняват значенията на ординално скалиран признак с
помощта на тази алгебрична средна и какви са предпоставките за нейното
прилагане?”. Средните величини, които могат да послужат като център на
разпределение при дадено ниво на информацията, са съобразени с особеностите на съответната измерителна скала, т.е. с възможностите ѝ да регистрира различието между отделните значения на признака. При ординално ниво
на скалиране е възможно възходящо или низходящо подреждане на значенията (степените), т.е. установяване на посока на различието, като скалата
не предоставя информация относно абсолютното и относителното различие.
Това означава, че освен универсалната средна (модата) е допустимо да
се определи и медианата – значението на централната единица при подреден
възходящо или низходящо статистически ред на разпределение. Ако центърът на разпределението по отделните показатели за степента на удовлетвореност бъде определен с помощта на модата, той ще съвпада със степента,
която е най-често срещана. Медианата ще е тази степен, която при възходящо или низходящо подреждане на отговорите (посочените степени) на всички респонденти се намира точно в центъра – половината от посочените степени са по-малки или равни на нея, съответно другата половина – по-големи
или равни на нея. Предимство на медианата е, че нейната величина не се
влияе от единични екстремни значения, които са в състояние да „теглят”
средната аритметична в едната или в другата посока. Може да се твърди, че
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поради тази причина медианата е по-устойчив измерител на центъра на разпределение. Нейното прилагане може да се препоръча в случаи, когато се
очаква тенденциозност и завишена степен на субективизъм при отговорите
от страна на част от респондентите. По-горе беше посочено, че поради различни причини е възможно това да се случи при измерване на качеството на
учебната работа на базата на анкетното проучване сред студентите.
Въпреки ограниченията, които статистическата методология налага по
отношение на приложимостта на различните видове средни величини, качеството на учебната работа се измерва косвено чрез индикатори, получени
чрез средно аритметично осредняване. Приложението на средните алгебрични величини изисква количествена измеримост на осредняваните величини, за която естествената подреденост и възможността за ранжиране са
необходимо но не и достатъчно условие. Количественото измерване е свързано с отчитане на абсолютната разлика между величините. Следователно
средните алгебрични, в частност средната аритметична, е допустимо да се
използват за осредняване единствено на количествени, т.е. метрично скалирани признаци, което изрично се споменава от много авторитетни автори
(Hartung 2009; Bamberg 2002; Voß 2004; Fahrmeir 2012; Bleymüller 2008).
Статистическата методология не само че не дава научна обосновка на утвърдилото се в практиката осредняване чрез средна аритметична на значенията
на ординално, в частност рангово скалирани признаци, тя предоставя необорими аргументи за логическата несъстоятелност на подобна средна. След като
значенията на ординално скалирани признаци не подлежат на сумиране1 заради
невъзможността да се установи размерът на различието между отделните значения, конструкция, получена с помощта на точно такава сума, би следвало да е
лишена от логическо съдържание. Безсмислието е очевидно, но въпреки всичко
практиката го налага, като по този начин прекроява статистиката и получава
резултати, които са със спорна информативна полезност.
За всяка измерителна скала са допустими определени трансформации
на значенията, които не водят до промяна на първоначалните съотношения.
Според Schnell, Hill и Esser прилагането на даден статистически метод е
допустимо само тогава, когато достоверността (истинността) на резултатите
1

Виж таблица 2.
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от него не се променя при всички позволени за съответната скала трансформации на значенията на признака (Schnell, Hill, Esser 2013). При ординално
скалиране на променливите са допустими строго монотонни трансформации, запазващи естествената подреденост на значенията. Към тях се отнася и
степенуването на положителни числа (Sachs 2004). Следователно, ако средната аритметична, въпреки направените до този момент разсъждения, все
пак е допустимо да се използва за осредняване на значенията на ординално
скалираните признаци, чрез които се измерва качеството на учебната работа,
не би трябвало да се получат противоречиви резултати, когато тя бъде изчислена паралелно от изходните степени, съобразени с използваната рейтингова скала и от повдигнатите на квадрат степени, тъй като става въпрос
за строго монотонна трансформация на изходните значения.
На основата на следния условен пример за формиране на обобщаващ
индикатор „обща средна степен на удовлетвореност от качеството на учебната работа” чрез аритметично осредняване на индивидуалните средни за 7
отделни показателя, чрез които се осъществява измерването, може да се докаже, че степенуването на индивидуалните средни води до промяна на първоначалното съотношение.
Таблица 3
Условен пример за формиране на обобщаващ индикатор
Показател
j

Преподавател 1
Средна
2

x1 j

x1 j

1
2
3
4
5
6
7
Сума
Средна аритметична

3
3
3
3
4
4
4
24

xi

3.43

Преподавател 2
Средна
2

x2 j

x2 j

9
9
9
9
16
16
16
84

2
2
2
2
5
5
5
23

4
4
4
4
25
25
25
91

12

3.29

13

Източник: Заимстван от Schnell, Hill и Esser (2013).
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В случай че средната аритметична степен на общата удовлетвореност от
учебната работа е логически състоятелен измерител на центъра на разпределението, съотношението между двамата преподаватели би се запазило при
всички допустими при ординално скалиране трансформаци, включително при
използваното в примера степенуване на индивидуалните средни. Би следвало
средната оценка на преподавател 1 да бъде по-висока от тази на преподавател
2 и след повдигането на квадрат на индивидуалните средни оценки за отделните показатели. Както се вижда, налице е противоречие: степенуването води
до промяна на съотношението, като новата средна аритметична е по-голяма
при преподавател 2, което означава, че не е гарантирана непроменяща се достоверност на резултатите от прилагането на средната аритметична при допустимите за ординалната скала трансформации на значенията. Освен това при
сравнението на обобщаващите средни оценки (3.43 и 3.29), получени по петстепенната скала, абсолютната разлика, възлизаща на 0.14, е лишена от логика,
тъй като тя не може да бъде интерпретирана като 0.14 пункта по-добро качество на учебната работа на преподавател 1 спрямо това на преподавател 2.
Направените разсъждения водят до твърдението, че от гледна точка на
изискванията на статистическата методология средната аритметична не е допустим измерител на центъра на разпределение по признака „степен на удовлетвореност от учебната работа”. Абсолютната разлика между средните на
сравнявани преподаватели не е в състояние да измери различието в качеството
на преподаване, тъй като поради ординалното ниво на скалиране не подлежи на
интерпретирация. Обобщаващият индикатор, изчислен като средна аритметична, може да характеризира частично качеството на учебната работа, само когато
е цяло число и съвпада с едно от значенията (степените) на признака. Всяка
друга междинна величина би следвало да се възприема като абстрактна конструкция, тъй като не може да се установи какво точно изразява абсолютната
разлика между нея и въведените степени от използваната рейтингова скала.
2.3. Алтернативни възможности за конструиране
на обобщаващ индикатор за оценка на качеството на учебната работа
Като подходяща и допустима от гледна точка на статистическата методология алтернатива на средната аритметична при определяне на център
на разпределение по признака „степен на обща удовлетвореност от учебната
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работа на преподавател” се откроява медианата. Тя има следните основни
предимства:
- съвпада с дадена степен (оценка) от рейтинговата скала и не налага
сравнение на базата на безсмислени различия, възлизащи на част от разстоянието между две съседни степени;
- по-устойчива е от средната аритметична по отношение на влиянието на
единични екстремни значения и поради това е по-подходящ измерител на централната тенденция, когато е налице висока степен на субективизъм при измерването и се очаква тенденциозност на част от отговорите на респондентите;
- за разлика от средната аритметична реагира чувствително по отношение на вътрешни размествания в разпределението (преразпределение на
една и съща сума от значения).
За да илюстрираме предимството на медианата, ще използваме условен пример. Приемаме, че се използва система от седем показателя ( n 7 ), с
помощта на които косвено се оценява качеството на учебната работа, като
рейтинговата скала е със степени от 1 до 5. За двама преподаватели са получени следните резултати:
Таблица 4
Условен пример за приложение на медиана
Оценка ( xij )

Показател

j

Преподавател 1
2
2
3
3
3
3
5

Преподавател 2
1
1
3
4
4
4
4

21

21

xi

3

3

Mei

3

4

1
2
3
4
5
6
7
n

xij

j 1

Източник: авторите.
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Сумата от индивидуалните оценки по отделните показатели е еднаква
n

за двамата преподаватели ( xij = 21), което би означавало равенство на средj=1

ните аритметични и еднаква оценка на качеството на учебната им работа,
въпреки несъответствието на двете разпределения. В случай че обобщаващата оценка по своята същност е медиана на разпределението на индивидуалните оценки, вторият преподавател ще получи с една степен по-висока
обща оценка за своята работа.
Според нас методиката за определяне на степента на удовлетвореност
на студентите от учебната работа на преподавателите следва да претърпи
промени. В нейната основа трябва да залегне осредняването с помощта на
медиана и да се формулират показатели, които предполагат еднозначна интерпретация и не засягат само формата, но и съдържанието на учебната работа. По този начин те ще могат комплексно да измерят качеството на учебната работа на преподавателите.
За да се намали влиянието на субективния фактор, би следвало извадката
да е с достатъчно голям обем, без съществена вариация при отделните анкетни
проучвания, като се въведат ограничения относно правото за попълване от
страна на студентите. Първото ограничение би следвало да е свързано с липсата на възможност от повторно попълване от едни и същи студенти, а второто –
с посещаемостта на учебните занятия. Възможно е анкетното проучване да
включва два етапа: първият да е по време на учебните занятия при съответния
преподавател, а вторият – след провеждане на изпита по време на учебни занятия по друга дисциплина, като анкетите се попълват само на хартия.
За измерването с помощта на анкетни карти предлагаме рейтинговата
скала да бъде променена, за да се елиминирана възможността от „изкривяване” на субективното възприятие за отделните степени, свързана с минималното изместване спрямо петте степени на балната система за оценяване
на учащи се (2, 3, 4, 5 и 6). Предлагаме две алтернативни възможности:
- рейтинговата скала се съгласува със степените на балната система за
оценяване на учаyи се, т.е. въвеждат се степени 2, 3, 4, 5 и 6;
- рейтинговата скала се измества с две единици от степените на балната система за оценяване и се въвеждат степени 0, 1, 2, 3 и 4.
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Степента на удовлетвореност по отделните показатели, включени в
анкетната карта, би следвало да се измерва чрез медиана. Обобщаващият
индикатор, чрез който се оценява качеството на учебната работа, може да
бъде формиран:
- чрез осредняване с помощта на медиана на медианните оценки за отделните показатели;
- чрез натрупване на величините за отделните показатели и формиране
на сумарен бал.
Двете възможности предоставят условия отделните показатели да
участват с различна тежест, като за някои от тях, които са особено важни за
качеството на учебната работа, теглото може да се удвои.
В случай че обобщаващият индикатор за качеството на учебната работа
по своята същност представлява медиана, изчислена от медианните оценки за
отделните показатели, предлагаме рейтинговата скала да се съгласува със
скалата за оценяване на учащи се с цел по-лесно осмисляне на получената
величина, която може да заема целочислени значения между 2 и 6. За показателите, участващи при формирането на обобщаващия индикатор, които се
възприемат като особено значими, е възможно въвеждането на двойно тегло,
като съответните медианни оценки се включат два пъти в разпределението на
оценките по отделни показатели. След удвояването би следвало общият брой
на медианните оценки да е нечетно число, за да се избегне величина на обобщаващия индикатор, попадаща между две съседни степени. Например общият
брой на участващите в анкетната карта показатели може да бъде 20, като 5 от
тях са особено значими за измерване на качеството на учебната работа. Тогава
за тези пет показателя медианната оценка участва два пъти в разпределението, като медианата се определя на базата на общо 25 величини и представлява
тази оценка, която е с номер 13 след възходящото им подреждане. Като предимство на подобен индикатор може да се посочи лесното възприемане и
тълкуване на получената величина, а като основен недостатък – чрез него не
са възможни по-диференцирани сравнения.
В случай че обобщаващият индикатор по своята същност представлява
бал, получен чрез натрупване на медианните оценки по отделните показатели, предлагаме рейтинговата скала да включва степени от 0 до 4. Основание
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за подобно ранжиране са границите, в които е възможно да варира полученият бал. Ако най-ниската степен е положително число, различно от нула,
минимално възможният сумарен бал винаги би бил по-голям от нула, което
ще затруднява интерпретацията на получените величини. Когато найниската степен е 0, долната граница на интервала, в който може да варира
балната оценка, ще е 0, а горната, чрез подходящ избор на броя на показателите и тяхното претегляне, може да бъде 100.
Ако общият брой на участващите в анкетната карта показатели е 20, като 5 от тях са особено значими за измерване на качеството на учебната работа
и медианните оценки за тях се удвоят, тогава обобщаващата бална оценка ще
е цяло число, което ще се движи в граници между 0 и 100. Предимството на
подобен индикатор е, че той предоставя възможност за достатъчно диференцирани сравнения, а неговият основен недостатък – по-трудното възприемане
и тълкуване на получените величини.
За онагледяване на предложените две възможности за формиране на
обобщаващ индикатор, измерващ качеството на учебната работа на преподавателите, ще използваме условен пример. Нека анкетната карта включва
20 показателя (k = 1,2,…,20). От тях с особена значимост са тези с номера k
= 1,5,10,15,20, като те участват с тегло 2 при формирането на обобщаващия
индикатор. Направено е анкетно проучване сред студентите за степента на
тяхната удовлетвореност от работата на трима преподаватели (j = 1,2,3),
като са използвани паралелно две различни рейтингови скали (i = 1,2). Първата скала е със степени от 2 до 6, а втората – от 0 до 4.
В таблица 5 са поместени медианните оценки Meijk за отделните показатели, както и обобщаващите оценки по първата и втората методика, съответно Me1j и Bal2j за тримата преподаватели. Преподавател 1 и преподавател
2 имат идентично разпределение според медианните оценки по отделните
показатели. Разликата между тях е, че няма съвпадение на оценките за особено значимите показатели. За тях преподавател 2 е получил по-високи медианни оценки в сравнение с преподавател 1. Преподавател 2 и преподавател 3 имат идентично разпределение според оценките за петте особено значими показатели, но за останалите показатели преподавател 3 е получил
медианни оценки с една степен по-високи отколкото тези на преподавател 2.
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Без претегляне, според значимостта на показателите, първият и вторият
преподавател биха получили еднакви обобщаващи оценки по двете методики:
съответно медиана между 4 и 5 и бал, равен на 49. Както се вижда в таблица 5,
претеглянето води до диференциация, която е предизвикана от действието на
приетите за особено значими показатели. Въпреки че преподавател 2 и преподавател 3 са с еднакви медианни оценки за особено значимите показатели,
тяхното разпределение според оценките за всички показатели се различава
съществено. Това различие не се отразява в обобщаващия индикатор, изчислен като медиана, като за двамата величината му е равна на 5. Несъответствието на разпределението според оценките по всички показател намира отражение в обобщаващата бална оценка, която е в състояние да отрази по-детайлно
различието.
Според нас с по-висока информационна стойност е балната оценка,
предоставяща възможност за по-детайлно сравнение, докато медианата при
малко на брой степени е доста груб измерител, който невинаги е в състояние
да реагира чувствително на различието.
Таблица 5
Условен пример за формиране на обобщаващ индикатор
Показател
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Преподавател 1
(j = 1)
Me11k
Me21k
3
1
6
4
5
3
5
3
4
2
4
2
4
2
4
2
6
4
5
3
5
3
3
1
4
2
4
2
4
2

Преподавател 2
(j = 2)
Me12k
Me22k
5
3
3
1
4
2
4
2
6
4
5
3
5
3
5
3
4
2
6
4
4
2
3
1
5
3
5
3
5
3
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Преподавател 3
(j = 3)
Me13k
Me23k
5
3
4
2
5
3
5
3
6
4
5
3
5
3
5
3
5
3
6
4
5
3
4
2
6
4
6
4
5
3

16
17
18
19
20

Me1j
Bal2j

5
5
5
5
3
4
-

3
3
3
3
1
58

4
3
4
4
5
5
-

2
1
2
2
3
66

5
4
5
5
5
5
-

3
2
3
3
3
78

Източник: авторите.

Заключение
В съответствие с поставената цел направените по-горе разсъждения
засягат проблемни моменти, свързани с процеса на формиране и логическата
същност на оценките за учебно-преподавателската работа, установени на
базата на анкетни проучвания сред студентите относно степента им на удовлетвореност, поставящи под въпрос логическата състоятелност на използваните индикатори. На тази основа са предложени възможности за подобряване на методиката за измерване на качеството на учебната работа, чрез които
част от проблемите могат да бъдат решени.
Изследването включва три направления. Първите две засягат двете основни групи проблеми, свързани с използваната методика за измерване на
качеството на учебно-преподавателската работа с помощта на анкетно проучване сред студентите:
1. Проблеми, свързани с измерването, т.е. с процеса на формиране на
оценките за удовлетвореността от учебно-преподавателската работа.
2. Проблеми, свързани със скалирането на използваните индикатори и
с изискванията на статистическата методология по отношение на прилагането на средна аритметична величина като център на разпределението.
Третото направление включва структура на алтернативна методика за
конструиране на обобщаващ индикатор за измерване на качеството на учебно-преподавателската работа, както и разсъждения относно предимствата и
недостатъците на представените възможности.
Разсъжденията и аргументите, свързани с първото направление, позволяват следните твърдения:
- Измерителните инструменти, използвани за оценка на качеството на
учебно-преподавателската работа на преподавателите въз основа на мнение-
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то на студентите, влизат в противоречие с критериите, гарантиращи достоверно отразяване на емпиричните дадености чрез числовата проекция –
обективност, надеждност и валидност.
- Използваните индикатори не са в състояние да възпроизведат правдиво реално съществуващите съотношения в съвкупността от преподаватели, свързани с качеството на учебно-преподавателската работа, като степента на несъответствие между емпиричните дадености и числовата проекция
не подлежи на измерване.
- Сравнения на преподаватели, основаващи се на обобщаващия индикатор „обща средна оценка”, получена чрез аритметично осредняване на
индивидуалните средни аритметични по отделните показатели от анкетната
карта, е възможно да доведат до парадоксални резултати, които не отразяват
достоверно реално съществуващите съотношения.
Въз основа на разсъжденията и аргументите, свързани с второто направление на изследването, могат да се направят следните обобщаващи изводи:
- От гледна точка на изискванията на статистическата методология средната аритметична не е допустим измерител на центъра на разпределение по
ординално скалираните признаци степен на удовлетвореност по отделни показатели, чрез които косвено се измерва свойството качество на учебната работа;
- Абсолютната разлика между средните на сравнявани преподаватели
не е в състояние да измери различието в качеството на преподаване, тъй
като поради ординалното скалиране не подлежи на интерпретация;
- Центърът на разпределение по признака степен на удовлетвореност
от учебната работа на преподавателите вместо чрез средна аритметична величина може да бъде определен с помощта на допустимата при ординално
скалиране медиана, която съвпада с дадена степен (оценка) на рейтинговата
скала и не налага сравнение на базата на безсмислени различия, възлизащи
на част от разстоянието между две съседни степени.
Третото направление на изследването, което обхваща конструирането
на две алтернативни методики за обобщаване на информацията от анкетните
проучвания сред студентите, позволява следните изводи:
- Част от проблемите, свързани с правдивостта на проекцията, която се
получава при косвеното измерване на качеството на учебната работа, могат да
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се решат с помощта на по-подходящ избор и еднозначна формулировка на
системата от показатели, чрез въвеждане на ограничения по отношение на
правото за попълване на анкети и промяна на използваната рейтингова скала.
- За отделните показатели е подходящо определянето на индикатори,
които по своята същност са медиана от разпределението по съответния показател в извадката.
- При формиране на обобщаващ индикатор е възможно претегляне в
зависимост от значимостта на отделните показатели.
- Обобщаващ индикатор за качеството на учебната работа, който реагира чувствително на различието и е с по-висока информационна стойност
от медианата, е сумарната бална оценка, получена от медианните оценки за
отделните показатели.
Коректното и методологически правилно развитие на анкетните проучвания като инструмент за анализ на качеството на учебната работа е необходимо условие за точна оценяване на образователния процес. Убедени сме,
че предложените в това изследване мерки ще допринесат за развитието на
анкетните проучвания и установяваните на тази основа оценки за учебната
работа на преподавателите.
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OF ACADEMIC WORK THROUGH SURVEYS
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Abstract
In the study there are submitted to critical analysis some widely used in assessing the
quality of academic work at higher education institutions surveys, indicators, average values, etc.
Attention is paid to issues connected with measurement and scaling. Demonstrated is the logical
untenability of the used arithmetic mean and is proposed an alternative methodology for designing
a generalized indicator for measuring the quality of academic work by means of surveys.
Keywords: survey, measurement, ordinal scale, arithmetic mean, median.
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МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ПОЛИТИКА
ЗА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ –
ПОЯВА И РАЗВИТИЕ ДО ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА
ОТ 2008-2009 ГОДИНА
Доц. д-р Х р и с т о М а в р о в
Въведение
Сред най-дискутираните области на икономическата теория и политика са тези за механизма на функциониране на пазарната икономика и за ролята на
държавата. Историческото развитие свидетелства, че в
областта на икономическата политика се е преминавало от периоди на ненамеса на държавата в икономическия живот към активно и целенасочено въздействие чрез инструментите
на фискалната и паричната политика. Променяла се е и самата форма на намеса – от активна фискална политика и парична политика към предимно
парична политика, подчинена на определени правила. Какво стои в основата
на промените в икономическата политика? Може ли да се твърди, че възникващите теоретични идеи са предпоставка за новостите в макроикономическата политика? Значимите кризисни събития в икономиката служат ли за
катализатор на нови теории, или новите теории са просто резултат от интелектуални занимания на кабинетни гении, които творят модели, желаейки да
оставят името си в областта на икономическата наука?
Развитието на макроикономическата теория показва, че всяко едно от
големите теоретични постижения през XX век – кейнсианската теория, монетаризмът и новата класическа макроикономика, както и макроикономическите политики, които те предпоставят – възниква преди всичко като отговор на съществени качествени промени в реалната икономика и води до
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драстични отклонения от нормалното развитие. Великата депресия от 1929
г. причинява най-значимото нарастване на безработицата през последните
два века и в резултат на това възниква кейнсианската теория и политика.
Стагфлацията в началото на 70-те години на XX век е съпроводена с найвисоката инфлация в развитите страни. Тя получава своето теоретично
обяснение от монетаризма и новата класическа икономика, които се превръщат в основа и за коренно различна от кейнсианството политика. Впоследствие тези теоретични концепции се видоизменят и обогатяват както в
резултат на противоборството между идейните позиции, които защитават, и
теоретичната критика, която получават, така и следвайки своята вътрешна
логика на адаптация към променящите се икономически условия. Независимо от съществените различия в техните идеи и значителни разногласия по
редица въпроси след 80-те години, до началото на 2000 г., между икономистите от мейнстрийма възниква широк консенсус относно макроикономическата политика. Той е съпроводен с дълъг, над 20-годишен период на възходящо икономическо развитие, съпроводено с незначителни и краткотрайни
рецесии, поради това наречено в икономическата литература „Великото изглаждане” (Great moderation).
Финансовата криза от 2008-2009 г., съчетана с дълбока рецесия1 и бавно възстановяване, предизвиква нов кръг от спорове между макроикономистите. Предложения и идеи за промяна не липсват. Дали те представляват
значима иновация в областта на макроикономическата теория и политика
или се следва друг път – адаптиране на съществуващите теории и модели в
рамките на мейнстрийма? Отговорът на този въпрос е невъзможен, без да се
изясни развитието на макроикономическата мисъл и политика до кризата от
1

Рецесията от 2008-2009 г. е най-дълбоката след Великата депресия от 1929 г. и поради
това получава названието „Великата рецесия”. При използването на комплекс от показатели за САЩ (продължителност 18 месеца, общ спад в БВП, размер на безработицата, темп на възстановяване след края на рецесията през юни 2009 г. ) тя се оказва
по-лоша от големите рецесии през 1973-1975 и 1980-1982 г. Освен това е и поглобална. По данни на МВФ през 2009 г. 91 страни с общ дял в световното производство от две трети реализират спад в БВП в сравнение с рецесията от 1980-1982 г., когато спадът засяга 48 страни, произвеждащи 46% от световния продукт. WORLD
ECONOMIC OUTLOOK: Challenges to Steady Growth. International Monetary Fund |
October 2018, р. 73.
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2008 г., защото, независимо от възникналия през последните години относителен консенсус, интелектуалното противоборство между основните теоретични школи в рамките на мейнстрийма никога не е спирало. Това сега влияе върху начина, по който икономистите проектират бъдещите промени и в
теорията, и в политиката.
Целта на студията е да установи наличието на връзка между значимите сътресения в икономиката, появата и развитието на новите икономически направления в макроикономическата теория за стабилизация и въздействието им върху промените в макроикономическта политика.
За постигането на тази цел се решават няколко задачи.
Първо, анализират се предложенията на икономистите за систематизация на етапите в развитието на макроикономическата теория, като се аргументира и позицията на автора по водения дебат.
Второ, извеждат се причините за появата на трите най-влиятелни икономически школи, представят се техните идеи за функционирането на икономиката и се откроява въздействието им върху провежданите политики за
икономическа стабилизация.
На тази основа се изгражда тезата за наличието на универсална и периодично повтаряща се взаимна триединна връзка между кардиналните
промени в глобалната икономическа среда, възникването и развитието на
теоретичните икономически парадигми и съответстващите промени в целите
и инструментите на макроикономическата политика в отделните страни.
Акцентът е поставен преди всичко върху ортодоксалното кейнсианство, от една страна, и монетаризмът и новата класическа макроикономика
като съвременни варианти на докейнсианската класическа теория, от друга
страна, доколкото точно те пораждат радикалната промяна в идеите и провежданите политики.
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Глава първа
Теоретичният дебат за етапите в развитието
на макроикономическата теория
Традиционно се приема, че макроикономическата теория води началото си от Джон Мейнард Кейнс и неговата „Обща теория на заетостта, лихвата и парите” от 1936 г. В потвърждение на това разбиране историците на
макроикономиката Б. Сноудън и Х. Вейн през 2005 заявяват „Ако Икономиксът започва със Смит, то Макроикономиксът започва с Кейнс”2. В същото време има привърженици и идеята, че синтезът на кейнсианските и класическите идеи, намерили израз в модела на Джон Хикс от 1937 г., наречен
по-късно от Пол Самуелсон неокласически синтез, е именно началото на
съвременната макроикономическа теория3.
Казаното от М. Блауг за икономическото познание като процес на приемственост и натрупване е твърдение, с което не може да не се съгласим:
„Икономическото познание е исторически определено… това, което днес
знаем за икономическата система, не е нещо, което сме открили сутринта, а
е сбор от всичките ни прозрения, открития и погрешни начинания в миналото. Без Пигу нямаше да има Кейнс; без Кейнс нямаше да има Фридман; без
Фридман нямаше да има Лукас; без Лукас нямаше…”4. Сравнително кратката история на макроикономиката предполага, че нейната периодизация е
ясна и общоприета, но един по-задълбочен поглед показва, че между учените не съществува единодушие относно този въпрос.
Могат да се откроят два основни подхода сред макроикономистите –
едните разглеждат развитието на макроикономическата теория като процес
2
3

4

Snowdon, B., H. Vane. Modern Macroeconomics. Its Origins, Development and Current
State. Edward Elgar Publishing, 2005, р. 3.
История экономических учений (ред. Г. Худокормов). Москва, 2004, с. 384-385. Главата „История макроэкономической теории“ е превод от френската книга Nouvelle historie de la pensee economique (sous la direction de Alain Beraud et A Gilbert Facarello),
tome 2. Paris: Editions la Decouverte, 1993.
Blaug, M. (1991a) The Historiography of Economics. Aldershot, UK and Brookﬁeld, USA:
Edward Elgar. Цитирано по: Snowdon, B., H. Vane. Modern Macroeconomics: Its Origins,
Development
and
Current
State.
Edward
Elgar,
2005,
pp.
1-697.
(https://www.academia.edu/36111199/Modern_Macroeconomics_-_B.
Snowdon_H.Vane_2005_WW.pdf).
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на постепенно натрупване и усъвършенстване на икономическото знание,
докато другите предпочитат по-екстремна терминология и подход, представяйки развитието на макроикономическата теория като резултат на революции, победи и загуби.
1.1. Макроикономическата теория като еволюционен процес
Според първото направление, чийто представител е О. Бланшар,
Макроикономиксът възниква и се развива в резултат на процес на еволюционни изменения, а не на революции и контрареволюции. Бланшар счита,
че през XX век могат да се обособят три епохи (фази) в развитието на макроикономическата теория.
Първата фаза е до 1940 г. и е период, през който са възникнали необходимите съставки на една макроикономическа теория, но такава все ще
няма, защото липсва интегрирана рамка. Към тези съставни елементи той
отнася паричната теория (количествената теория за парите) и теорията за
бизнес цикъла на австрийската школа.
Втората е от 1940 до 1980 г. Това е период на консолидация на съществуващите идеи за макроикономиката. Създаването на необходимата интегрирана рамка започва от статичния IS-LM модел и е насочена към динамизацията на IS-LM модела и включване на изместената с очакванията крива на Филипс, анализите върху потребителската функция, инвестициите и финансовите решения, предложени от Ф. Модилиани, М. Фридман и Дж. Тобин. Следващото стъпало в процеса на качествени натрупвания е въвеждането в макроикономическия анализ на рационалните очаквания от Дж. Лукас.
Третата фаза, стартирала след 1980 и продължаваща до глобалната
криза , е свързана с опит за изучаване и включване в моделите на различните видове несъвършенства на конкурентния пазар, отчитане на значението
5

5

Уточнението за горна граница на третия етап е на автора. Има се предвид, че тази
класификация на О. Бланшар е направена през 2000 г., т.е преди кризата. От друга
страна именно Бланшар е един от авторите, който предлага сериозно преосмисляне на
макроикономическите теории и модели след глобалната криза. вж. Blanchard, O., G.
D.’Ariccia, P. Mauro. Rethinking Macroeconomic Policy. // IMF SPN/10/03, February 12,
2010 (https://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1003.pdf); Blanchard, O. J. How
the Crisis Changed Macroeconomics, 2014 (https://www.weforum.org/agenda/ 2014
/10/olivier-blanchard-financial-crisis-macroeconomics/).
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при формиране на номиналната заплата и цените, ефектите на асиметрична
информация, разработване на модели за търсене и договаряне на децентрализирани пазари. Това са научни проблеми, около които се обединяват много макроикономисти. Днес, както заявява Бланшар, трудно може да се намери изследване, неотчитащо едни или други несъвършенства на пазара и техните макроикономически последици6.
Този подход, в който няма ясно откроени икономически школи и направления, отразява виждането на Бланшар, че развитието на макроикономическата теория е процес на „постепенно акумулиране на знания: „Макроикономиката е непрекъснато развиваща се, тя е резултат от еволюционен
процес, в който се елиминират провалилите се идеи и остават само онези,
които изглежда добре обясняват реалността”7.
1.2. Макроикономическата теория като процес
на революционни промени
Второто направление сякаш е по-предпочитано от икономистите,
опитващи се да систематизират етапите в развитието на макроикономическата теория. В сърцевината на това направление са трите големи теоретични
постижения на XX век в областта на икономиката: кейнсианската теория,
монетаризмът и новата класическа макроикономика.
Например периодизацията на M. Удфорд започва с появата на някои макроикономически идеи (тук могат да се споменат изследванията на норвежеца
Рагнар Фриш от 1933 г., който пръв разграничава микро- от макроикономическия анализ), намерили израз в изучаването на бизнес цикъла в началото на XX
век. Продължава с появата на Кейнсианската революция и неокласическия синтез, и тяхната доминираща роля до края на 60-те години. След това проследява
трите атаки към неокласическия синтез от страна на монетаризма, на новата
класическа икономика и на теорията за реалния бизнес цикъл. Накрая той обявява появата на „нов неокласически синтез”. Последният възниква на основата
на вграждане на кейнсиански елементи в моделите на реалния бизнес цикъл8.
6
7
8

Blanchard, O. What Do We Know About Macroeconomics that Fisher and Wicksell Did
Not? // Quarterly Journal of Economics, November, 2000, p. 1376.
Пак там.
Woodford, M. Revolution and Evolution in Twentieth-century Macroeconomics. // Frontiers of
the Mind in Twenty-First Century (P. Gifford, ed.). Cambridge, Harvard University Press, 1999.
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Аналогично виждане имат и М. Гудфренд и Р. Кинг9. При тях е поясно разграничението на четири етапа в развитието на макроикономическата теория: неокласически синтез; монетаризъм и рационални очаквания;
теория за реалния бизнес цикъл; нов неокласически синтез.
Джон Тейлор10 от Станфордския университет приема, че в развитието
на макроикономическата теории има две големи революции – „кейнсианската революция” и „революцията на рационалните очаквания”. От последната се развиват няколко направления: школата на новата класическа икономика, школата на теорията на реалния бизнес цикъл, школата на новата
кейнсианска икономика и в по-ново време новият неокласически синтез.
Според А. Берауд и Г. Факарело11 в развитието на макроикономическата теория могат да се обособят три етапа: неокласическия синтез, новата
класическа макроикономика, новата кейнсианска макроикономика. Особеното в тяхното разбиране е мястото на монетаризма. Традиционно монетаризмът се поставя наред с теорията за рационалните очаквания и теорията за
реалния бизнес цикъл – и по отношение на теоретичния анализ, и като философски основи, и като предписание за икономическата политика – и трите
школи съдържат радикална критика на кейнсианската парадигма. Монетаристите получават сериозен отпор от кейнсианците начело с Джеймс Тобин.
Последващите теоретични спорове сближават позициите до такава степен,
че някои икономисти считат, че е възникнал нов синтез – кейнсианскомонетаристки. Според Б. Сноудън и Х. Вейн „влиянието на монетаристите
се вгражда в съществуващата концептуална рамка и води до кейнсианскомонетаристки синтез”12. На подобна позиция застава и М. Удфорд: „Кейнсианският модел от 70-те години вгражда най-важните прозрения на монета-

9

Goodfriend, M. R. King. The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy.
NBER Macroeconomic Annual 1997. Cambridge: The MIT Press, p.231.
10
Taylor, J. How the Rational Expectations Revolution has Changed Macroeconomic Policy
Research. Paper presented at the 12-th World congress of the IEA, Buenos Aires,
Argentina, 24.08.1999, p. 2.
11
История экономических учений (ред. Г. Худокормов). Москва, 2004, с. 390.
12
Snowdon, B., H.Vane. The Development of Modern Macroeconomics: Reflections in the
Light of Johnson’s Analysis After Twenty-Five Years. // Journal of Macroeconomics, 1994,
Vol. 18, p. 386.
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ристите и така се постига нов синтез”13. А. Берауд и Г. Факарело заявяват, че
„нито монетаризмът в собствен смисъл, нито вторият етап на синтеза на
кейнсианците и класиците, в който той участва….”14 така и не намират истинско системно изложение. Привърженици на идеята за кейнсианскомонетаристкия синтез са също A. Блайндер, Р. Липси и М. Деврой. Последният дори смята, че ако се говори за някакъв синтез, то той не е между кейнсианци и класици в рамките на обявения от Пол Самуелсон през 1955 г. неокласически синтез, а по-скоро между кейнсианци и монетаристи. Един от
аргументите – дебатът между Дейвид Лейдлър и Джеймс Тобин на страниците на Economic Journal през 1981 г. – потвърждава, че достатъчно на брой
представители от двете теоретични школи приемат съществуването на сливане в теоретичните позиции15. Същото едва ли може да се твърди за кейнсианци и класици преди 1955 г.
Всички цитирани дотук икономисти приемат, че в областта на позитивния анализ кейнсианци и монетаристи стоят на близки позиции. В кейнсианския позитивен икономикс се приема, че цените и работните заплати са
относително негъвкави и тяхното изменение е твърде бавно във времето, за
да се уравновесят пазарите. Освен това макроикономическата политика (и
фискалната и паричната) влияе върху съвкупното търсене, а чрез него върху
реалната икономика. Кейнсианците използват като инструментариум преди
всичко модела IS-LM, за да представят механизма за влияние на инструментите на фискалната и паричната политика върху БВП и цените. Същата методологическа рамка прилагат и монетаристите, като приемат влиянието на
макроикономическата политика върху съвкупното търсене. Ако има някакви
различия, те се изразяват в наклона на кривите IS и LM и скоростта на приспособяване на икономиката. В този именно смисъл се твърди за осъществения кейнсианско-монетаристки синтез – те имат еднаква методологическа
основа и затова синтезът е възможен.
13
14
15

Woodford, M. Revolution and Evolution in Twentieth-century Macroeconomics. // Frontiers of the Mind in Twenty-First Century. Harvard University Press, 1999, р. 18.
История экономических учений, с. 393.
Vroey, M. The History of Macroeconomics Viewed Against the Background of the
Marshall-Walras Divide. // HOPE Conference on „The IS-LM model: Its Rise, Fall and
Strange Persistance”, 25-27.04. 2003. Duke University, p. 11.
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Именно близките позиции в сферата на позитивния икономикс принуждават А. Берауд и Г. Факарело да определят монетаризма, по-точно
кейнсианско-монетаристкия синтез, в който той участва, като втори стадий
на неокласическия синтез. В същото време, според Берауд и Факарело, теорията за рационалните очаквания (новите класици) на Дж. Лукас16 и теорията на реалния бизнес цикъл на Ф. Кидленд и Е. Прескот17 имат обща теоретична концепция и могат да се третират като два етапа на една и съща парадигма: новата класическа икономика. Така те спадат към втория етап в
развитието на макроикономическата теория. Самото направление тръгва с
наименованието „теория на рационалните очаквания”, но скоро Джеймс
Тобин му дава името „нови класици”. В основата на единството на двете
теории e общата им цел и теоретични предпоставки – създаването на равновесна теория на цикъла, подчинена на хипотезата за рационалните очаквания и самоизчистващите се пазари.
Различията се крият в причината за бизнесколебанията. Теоретиците
на рационалните очаквания отричат паричната политика, смятат я за абсолютно неефективна и твърдят, че тя е причина за икономическия цикъл. Теоретиците на реалния бизнес цикъл разглеждат технологичните промени
като единствен източник за макроикономическите колебания. С други думи
те променят природата на шоковите импулси – вместо в паричния сектор ги
търсят в реалния. Става дума за такива фактори, влияещи върху бизнес цикъла като производителността на труда, фискалната политика, измененията
в относителните цени.
Според А. Берауд и Г. Факарело третият етап в развитието на макроикономическата теория е новото кейнсианство. В основата на това направление са опитите да се изведат микроикономическите основи на някои макроикономически модели на базата на теорията за несъвършената конкуренция. Такава е работата на Дж. Стиглиц18 от 1977 г. Към това се добавя и тео16
17
18

Lucas, R. Expectations and the Neutrality of Money. // Journal of Economic Theory, 1972,
Vol. 4, рр. 103-124.
Kydland, F., E.C. Prescott. Time to build an Aggragate Fluctuations. // Econometrica,
1982, Vol. 50, №6, рр. 1345-1370.
Dixit, A., J.E. Stiglitz. Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity. //
American Economic Reiew, 1977, Vol. 67, pp. 297-308.
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рията за несъвършената информация. Общ е стремежът за поставяне на
кейнсианските идеи на микроикономически основи. Работите на Дж.
Стиглиц и А. Вейс19 от 1981 г. имат за обект кредита, финансовите пазари,
теорията за несъвършената информация и нейните макроикономически последици. Всички тези изследвания са насочени към разкриване на микроикономическите основи в съответствие със стандартните макроикономически
механизми в рамките на кейнсианското направление. Дж. Стиглиц е основоположникът на това ново направление.
Впоследствие сред някои водещи икономисти се налага идеята, че подобно на Самуелсоновия неокласически синтез се наблюдава нов неокласически синтез. Според М. Удфорд през 80-те се осъществява вграждане на
кейнсиански елементи в теорията за реалния бизнес цикъл. За М. Гудфренд
и Р. Кинг новият неокласически синтез приема влиянието на паричната
политика върху реалния сектор за съществено. В нормативен план новият
неокласически синтез продължава кейнсианската традиция за използване на
паричната политика за влияние върху съвкупното търсене. Този нов синтез
„комбинира кейнсиански и класически елементи”20. Грегори Манкю също
констатира, че след 90-те се навлиза в нов синтез, при който „хора, които
преди са използвали моделите на реалния бизнес цикъл сега се стремят да
вградят в тях паричните ефекти. Това поражда надежда, че моделите на новите кейнсианци и на реалния бизнес цикъл се сливат във велик синтез
(grand syntesis), който възприема силните страни на двата подхода”21.
Независимо от заявеното в началото от Сноудън и Вейн, че Макроикономиксът започва с Кейнс, има основания при периодизацията на макроикономическите идеи да се открои и етап на предистория, включващ икономисти от разнородни школи, третиращи макроикономически проблеми. Това
е в съзвучие с О. Бланшар, който приема етап преди 1940 г.
Прегледът на вижданията на икономистите за етапите на развитие на
макроикономическата теория показва огромно разнообразие по отношение
19
20
21

Stiglitz, J., A. Weiss. A Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. //
American Economic Review, 1981, Vol. 71, №3, рр. 393-410.
Snowdon, B., H. Vane. Modern Macroeconomics. Its Origins, Development and Current
State. Edward Elgar Publishing, 2005, p. 701.
Пак там, с. 340.
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на периодизацията и трудността в обединяването на отделни идеи и школи.
Но в сърцевината на всяка периодизация стои вечно еволюиращият дебат
между класическа и кейнсианска школа. За целите на последващия анализ
смятаме, че е най-удачно да приемем разбирането на Тейлор за двете големи
революции – „кейнсианската революция” и „революцията на рационалните
очаквания”. Доколкото Тобин дава на теорията за рационалните очаквания
наименованието „нови класици” или „нова класическа макроикономика”, ще
използваме това понятие в по-нататък. В същото време сме убедени, че освен „революционно” макроикономическата теория се развива и „еволюционно“ ,по замисъла на Бланшар. Според Тейлор от теорията за рационалните
очаквания освен новата класическа икономика се развиват още няколко направления, сред които е школата на теорията на реалния бизнес цикъл и новата кейнсианска икономика. Доколкото и трите имат общи елементи – рационални очаквания, опора на микроикономически основи и акцент върху съвкупното предлагане – те могат да се отнесат към школите, прилагащи некейнсиански позитивен анализ и това е обединяващото звено. Различието е в
нормативен план. Новата кейнсианска икономика (затова е и „кейнсианска“)
приема държавния активизъм за стабилизация. Новата класическа макроикономика и теорията за реалния бизнес цикъл отхвърлят дискреционната
макроикономическа политика. Поради общата изходна теоретична рамка и
методология и отхвърлянето на „дискрециите” в по-нататък ще бъде представена само новата класическа макроикономика.
Най-трудно се оказва да се определи мястото на монетаризма. Фокусирането върху съвкупното търсене и използването на обща теоретична
рамка го прави близко с кейнсианството и както посочихме по-горе, много
икономисти обявяват възникването на кейнсианско-монетаристки синтез. От
друга страна, отхвърлянето на дискреционната макроикономическа политика за макроикономическа стабилизация отдалечава монетаризма от кейнсианството и го приближава до новата класическа икономика. Самият М.
Фридмън се отнася негативно към всички опити да го причислят към кейнсианците. В статия от 31.12.1965 г. във вестник „Тайм“ цитират изказване на
Фридмън: „Сега ние всички сме кейнсианци”. В писмо до редакцията на
вестника от 4.02.1966 г. Фридмън публикува опровержение, че е цитиран
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извън контекста. Той заявява, че смисълът на казаното от него е следният:
„От една страна, сега ние всички сме кейнсианци, но от друга страна, вече
никой не е кейнсианец”22. С това подчертава близостта на монетаризма до
кейнсианската теория по отношение на теоретичната рамка и инструментариум, който се използва за позитивен анализ и коренното различие между
двете теории по отношение на икономическата философия за ролята на
държавата.
Доколкото целта на студията е да се изследва не чисто методологическата рамка на главните теоретични направления в макроикономиката, а да се
потърсят причините за възникването им и влиянието им върху макроикономическата политика за стабилизация, в изложението основният критерий за
обособяване е близостта на разгледаните теории в нормативен аспект – с
други думи изповядваната икономическа философия.
В областта на нормативния икономикс кейнсианците (и неокейнсианците), от една страна, и монетаристите и новите класици, от друга страна,
стоят на коренно различни позиции. В икономическата философия на първите е залегнала вярата, че цикличните колебания в икономиката намаляват
общественото благополучие, че безработицата е най-важният социален
проблем и че държавата може и трябва да влияе на съвкупното търсене чрез
активна фискална политика, за да ограничава цикличните колебания и да
насочва икономиката към пълна заетост. Монетаристите и новите класици
изцяло отричат дискреционната макроикономическа политика, защото в
икономическата философия, която те възприемат, тъкмо действията на държавата засилват флуктуациите в реалната икономика. За тях инфлацията е
по-значима от безработицата и усилията на институциите трябва да са насочени към осигуряване на стабилност на паричната единица. Това е свързано
със замяна на активната фискална политика с парична политика, основана
на правила, която става господстваща форма на макроикономическа политика през 80-те и 90-те години на XX век и първите години на новия век.
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Time, 31.12.1965: The Economy (https://www.bradford-delong.com/1965/12/time-theeconomy-we-are-all-keynesians-now.html).
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Глава втора
От триумфа на кейнсианските идеи
към доминация на монетаризма и новата класическа макроикономика
в макроикономическата теория и политика
Представената в предходната глава периодизация в развитието на макроикономическата теория не е единствено резултат от саморазвитието на
макроикономическа теория, а е преди всичко рефлексия на съществени кризисни стопански явления, чието обяснение тя трябва да даде. В тази връзка
Сноудън и Вейн заявяват: „уроците от историята на икономическата мисъл
ни учат, че една от основните движещи сили на еволюцията на новите идеи
е маршът на събитията”23. За О. Бланшар Макроикономиксът е преди всичко
приложна наука, където идеите, теориите и моделите постоянно се тестват,
проверяват чрез данни и често се променят или отхвърлят при промяна на
фактите24. Важното е, че, независимо от причините за промяна – външни,
или вътрешни, макроикономическата теория се развива под влияние на събитията и оказва значимо влияние върху провеждането на макроикономическата политика.
В основата на първия етап и в двете разгледани по-горе направления
(еволюционното и революционното), използвани за периодизация на макроикономическата теория, стои кейнсианската теория. Тя възниква в резултат
не на вътрешни, на самата икономическа теория причини, а под напора на
кризисни събития в икономиката.
Тъкмо поради това в тази глава доказването на основната теза започва с
кейнсианската теория – извеждат се причините за възникването й, изяснява се
радикалната промяна в съществуващата дотогава класическа икономическа
парадигма относно функционирането на икономиката и коренно различната
философия за начина на провеждане на макроикономическа политика.
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Snowdon, B., H. Vane. Цит. съч., 2005, с. 9.
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56

2.1. Кейнсианската теория – първата значима революция
в макроикономиката – причини, теоретични идеи и политика
Кейнсианската теория и политика възниква като необходимост и е отражение на най-дълбокото сътресение до, а както се оказва впоследствие, и
след 1929 г. до наши дни. За един период от 75 години до Великата депресия
в стопанската история на САЩ са отчетени 19 рецесии, но средната продължителност на тези спадове е по-малко от 2 години. Кризата от 1929 г. е
ознаменувана със спад на производството в продължение на 4 години, като
сумарното намаление на БВП е 29%. Кризата засяга в различна степен и
други развити и по-слабо развити държави – Канада25, Англия, Нова Зелендия, Франция26 и Япония27. България също е засегната от кризата, но в помалка степен28. Като цяло между 1929 и 1932 г. световният БВП намалява с
около 15%. Но от гледна точка на безработицата кризата е много попродължителна. Действително безработицата в САЩ достига най-високата
си стойност от 24,9% през 1933 г., но остава над 10% повече от десетилетие.
Подобна е динамиката на безработицата и в Англия, и в Канада, макар и с
по-малки стойности, но над 10% за целия период до 1940 г. В Англия върхът
на безработицата е 22,1% през 1932 г., а в Канада – 19,3% през 1933 г. (вж.
фиг. 1).

25

26
27
28

През 1933 г. БНП e 59,6% от този през 1929 г. Виж Amaral, P,S., J.C. MacGee. The
Great Depression in Canada and the United States: A Neoclassical Perspective. // Review
of Economic Dynamics, 2002, Vol. 5, №1, рр. 45-72 (http://citeseerx.
ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.1103&rep=rep1&type=pdf).
Безработицата е около 5 %. Виж Beaudry, P., F. Portier. The French Depression in the
1930s. // Review of Economic Dynamics, 2002, Vol. 5, №1, pp. 73-99.
В Япония БНП спада с 8% за периода 1929-1931 г. След това икономиката се оживява
от предприетите мерки.
В България кризата започва по-късно, през второ тримесечие на 1930 г. и е единствената от 30 изследвани страни, в която се достига най-бързо дъното и започва възстановяване през второ тримесечие на 1931 г. Виж Albers, T., M. Uebele., The Global
Impact of the Great Depression. Economic History Working Papers №218, LSEPS, 2015
(http://eprints.lse.ac.uk/64491/1/WP218.pdf./, 3.04.2019).
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Фиг. 1. Безработицата в Англия, САЩ и Канада 1929-1942 г.
В резултат на липса на подходяща парична и фискална политика икономиките на развитите страни не успяват бързо да преодолеят спада. Например Канада не разполага с адекватна система за оказване на помощ на
безработните, въпреки че безработицата се превръща в национален проблем.
Консервативното правителство на Р. Б. Бенет (1930-1935) отказва да предприеме мерки за създаване на работни места. Централна банка на Канада,
която да отговаря за паричната политика, е създадена едва през 1934 г.29
В областта на икономическата теория и политика годините след Великата депресия са съпроводени с тотално отхвърляне на количествената теория за парите и като следствие на ролята на паричната политика. След 1929
г. лихвените проценти спадат под 1% в Канада и почти до нула в САЩ, без
това да повлияе съществено на инвестициите. Например в САЩ лихвените
проценти (тримесечни съкровищни бонове) спадат от 4,4 през 1929 г. до 0%
през 1939 г., а в Канада от 2,83 през 1934 г. на 0,67 през 1938 г. В Англия
базовият банков лихвен процент намалява от 6,5% през 1929 г. на 2% през
1932 г. и остава на това ниво цели 7 години. Централни банки в развитите
29

The Canadian Encyclopedia (https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/greatdepression).
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страни, начело с ФРС, обявяват, че въпреки следването на количествената
теория на парите ниските лихвени проценти и политиката на „лесни пари”
се оказват неефективно средство срещу депресията. Икономиката на САЩ
попада в „капан на ликвидността”30.
Удар по отношение на класическата количествена теория нанася найвече публикуването през 1936 г. на „Обща теория на заетостта, лихвата и
парите” на Джон Мейнард Кейнс. Вместо върху парите и стабилността на
търсенето на пари той поставя акцент върху стабилността на функцията на
потребление и колебанията на инвестициите като движеща цикличните процеси сила. Така Кейнс преориентира макроикономическата политика от паричната към фискалната политика като главен инструмент за стимулиране
на икономиката. С това се поставя началото на тържество на кейнсианските
идеи, насочени към осъществяване на пълна заетост.
Следвоенният период, между 1950-1973 г., се приема от икономистите
като „златните години” в развитието на пазарните икономики. Това се отнася особено за европейските страни и Япония и в по-малка степен за САЩ.
Темповете на икономически растеж в тези страни през този период са значително по-високи от времето преди и след „златните години” ( вж. табл. 1).
Таблица 1
Темпове на растеж на БВП за страните от Г-7 ( 1913 - 1999)

Япония
Германия
Италия
Франция
Канада
30

1913 - 1950
2.21
0.30
1.49
1.15
2.94

1950 - 1973
9.29
5.68
5.64
5.05
4.98

1973 - 1999
2.97
1.76
2.28
2.10
2.80

Sutch, R. Reading Keynes At The Zero Lower Bound: The Great Depression, The Liquidity
Trap, And Unconventional Policy. // Journal of the History of Economic Thought,
Cambridge University Press, 2018, Vol. 40, №03, pр. 301-334 (https://doi.
org/10.1017/S1053837217000013). Трябва да се има предвид, че въпросът за „капан на
ликвидността“ по време на Великата депресия не е общоприет. Монетаристите, Алън
Мелцер например, го отхвърлят. Виж дискусията в Basile, P., J. Landon-Lane, H.
Rockoff. Money and Interest Rates in the United states during the Great Depression, 2010.
Working Paper 16204 NBER (http://www.nber.org/papers/w16204).
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САЩ
Великобритания

2.84
1.19

3.93
2.93

2.99
2.00

Таблицата е съставена по Сноудън и Вейн (2005), с. 18.

С особено висок темп се развива Япония (9,29%), това са годините на
„японското икономическо чудо”, а Германия е водеща сред европейските
страни с 5,68%. Като цяло през този период Западна Европа31 има среден
темп на растеж от 4,6%. Наред с тази висока динамика на растежа се постига
изключително ниска безработица. Коефициентът на безработица е едва
2,4%32 и това е най-голямото постижение, съответстващо на кейнсианската
цел за пълна заетост. В някои страни, например Германия, безработицата е
1% и се приемат значителен брой емигранти (в Германия достигат до 10% от
работната сила).
Логично е да се допусне, че възприемането на кейнсианските идеи и
превръщането им в макроикономическа политика е в основата на тези успехи.
Така твърди А. Мадисън, според който „златните години” са изцяло кейнсиански феномен, поради това че частният сектор е инвестирал усилено при намален
риск поради вярата, че държавата няма да допусне спад в съвкупното търсене33.
Икономическите успехи през тези години са рeзултат от кейнсианската политика на управление на съвкупното търсене и според Андреа Болто34. Важността
на кейнсианската макрополитика за „златните години” се споделя и от А. Глин,
А. Хюдж, А. Липиц и А. Синг, които отбелязват активната фискална политика
по време на рецесиите, като и значителното нарастване на размера на публичните разходи от 26% от БВП през 50-те години на 41% в средата на 70-те години. Това е съпроводено от намаляване на разходите за отбрана и увеличаване на
дела на трансферните плащания от 8% през 50-те на 16% от БВП в началото на

31
32
33
34

Тук са включени само 12 страни: освен четирите страни от таблицата също и Австрия, Белгия, Дания, Нидерландия, Финландия, Швеция, Норвегия и Швейцария.
Singh, A. Historical Examination of the Golden Age of Full Employment in Western
Europe, 2008. MPRA Paper №24304, p. 3 (http://mpra.ub.uni-muenchen.de/24304/).
Цитирано по: Singh, A. Цит. съч., 2008, с. 7.
Glyn, A. et al. The rise and fall of the Golden Age. // The Golden Age of capitalism (S.
Marglin, J. Schor, eds.). Oxford: Clarendon Press, 1990, pp. 39-125.
(http://lipietz.net/ALPC/EGM/EGM_1986j-en1.pdf).
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70-те35. Същите автори посочват и други вътрешни и международни фактори,
допринесли за този безпрецедентен икономически ръст. Към външните отнасят
преди всичко планът „Маршал”, при който САЩ отделя в продължение на 4
години 1% от БВП за възстановяване на европейските икономики, както и
международното регулиране на капиталовите потоци и международната търговия чрез създаване на международни институции, в т.ч. МВФ. От вътрешните
най-съществените са създаване на социалната държава, засилване на ролята на
работниците при договаряне на съотношението между производителност и
работни заплати като реализация на фундаменталната идея, че работещите
имат право на справедливо участие в резултатите от икономическия растеж.
„Два аспекта са от изключителна важност: първо взаимозависимостите между
цените и формирането на работните заплати, растежа на производителността и
печалбите, и на второ място ролята на държавата при формиране на политиката
на макро- и микроравнище (управление на търсенето, политиката на конкуренция и изграждане на държавата на благоденствието)”36. Но възприемането на
кейнсианските идеи за активна фискална политика не се осъществява бързо.
Независимо че пряк резултат от тези идеи е приемането през 1946 г. в САЩ на
„Закон за заетостта”, насочен към осигуряване на кейнсианската цел „максимална заетост, производство и покупателна сила” (Employment Act of 1946, р.
2)37, президентът на САЩ Х. Труман подписва закона, налага вето върху намаляването на данъците с цел стимулиране на икономиката, а президентът Д. Айзенхауер, също републиканец, не използва стимулиращи мерки за рецесиите от
1953, 1957 и 1960 г., като отказва да намали данъците и да ангажира държавата
със здравно осигуряване. Основната причина е, че през 50-те години политиците вярват, че са необходими стабилни публични финанси и бюджет, който да е
балансиран, ако не всяка година, то поне в рамките на няколко години. Например през 1954 г. Айзенхауер, чрез ограничаване на държавните разходи, намалява наполовина бюджетния дефицит, завещан от Труман.
Едва през 1961 г. администрацията на Д. Кенеди за първи път използва
фискалната политика и дефицитното финансиране за въздействие върху
съвкупното търсене с цел достигане на потенциалния БВП. Макар и за кратко направеното от Кенеди за прилагане на кейнсианските идеи променя
35
36
37

Glyn, A. et al. Цит. съч., 1990, с. 24.
Пак там, с. 18.
Employment Act of 1946, р. 2 (https://fraser.stlouisfed.org/title/1099).
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подхода към фискална политика за следващите две десетилетия. Тази промяна е свързана не само със стремежа за постигане на поставената цел за
ниска безработица, но преди всичко с използването на дефицитното финансиране за нейното осъществяване. За разлика от предходния период (1946 1960) бюджетният дефицит не се разглежда като приоритетен проблем, а
като средство за решаване на проблема с безработицата.
Анализираната в този параграф взаимозависимост между причините за
възникване на една теория, самите теоретични идеи и съответната им макроикономическата политика за стабилизация по примера на кейнсианската
теория са потвърждение на изследователската теза за наличието на триединна връзка между кардиналните промени в реалната икономика, възникването на нова икономическа парадигма и коренната промяна в макроикономическата политика в отделните страни.
2.2. Монетаризмът и новата класическа макроикономика –
втората значима революция в макроикономиката –
причини, теоретични идеи и политика
След първоначалния ентусиазъм около възможностите на дискреционната фискална политика, утвърдила се след края на Втората световна война и
продължила до края на 70-те години на миналия век, развитието на макроикономическата теория и новите факти налагат промяна във възгледите за провежданата политика. Подобно преориентиране на макроикономическата политика
е резултат на появили се неблагоприятни тенденции в края на 70-те години.
Какви са новите факти? След петролната криза от 1973 г., когато Организацията на арабските страни износителки на петрол (OAPEC) налага
петролно ембарго на някои развити страни и цената на петрола се повишава
4 пъти (от 2,90 долара за барел през октомври 1973 на 11,65 долара за барел
през март 1974), инфлацията в повечето водещи икономики (с изключение
на Германия) достига двуцифрени стойности в следващите години (вж. фиг.
2). Разбира се петролното ембарго на OAPEC към САЩ е предизвикано от
действията на администрацията на президента Р. Никсън, която през 1971 г.
отменя конвертируемостта на долара в злато и с това се слага край на Бретън-Удската система на управление на валутните курсове. В резултат доларът рязко се обезценява и това води до значителни загуби на страните, произвеждащи петрол. Политическата капка, стартираща процеса на ембаргото,
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е подкрепата, която САЩ оказват на Израел през октомври 1973 г. във войната с Египет и Сирия.
Инфлацията през 70-те
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Източник: съставена по данни от InflationEU .

Фиг. 2. Инфлацията през 70-те години в четири развити страни
В същото време реалният БВП намалява и наред с инфлацията икономиките на развитите страни изпадат в рецесия с увеличаване на безработицата. Това явление на икономическа стагнация, съчетана с висок процент безработица и висока степен на инфлация, е непознато дотогава. В макроикономическата теория се подлага на съмнение съществуването на отрицателна връзка
между инфлацията и безработицата, известна като „крива Филипс” (зависимост, която е в основата на провежданата кейнсианска политика на „фина
надстройка”39). Теоретичната конструкция на кейнсианската парадигма не е в
състояние да обясни новите явления, известни като стагфлация.
38
39

https://www.inflation.eu/inflation-rates/great-britain/historic-inflation/cpi-inflation-greatbritain.aspx
Вж. Мавров, Хр. Макроикономически зависимости на безработицата. Варна: Стено,
2007, с. 79.
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Този теоретичен вакуум се запълва от новата класическа макроикономика, свързана с имената на Р. Лукас и Т. Сърджант. Те разработват радикално нов макроикономически подход, в чиято основа е теорията за рационалните очаквания40. В теоретичната схема на новата класическа макроикономика икономическата система сравнително бързо се саморегулира на основата на рационалния избор на индивидите. Рационалните очаквания на
субектите като цяло правят излишно въздействието на фискалната и на паричната политика, както и усилията за стабилизиране, които по-скоро забавят, отколкото ускоряват икономическия растеж.
Централният въпрос, на който новите класици се опитват да дадат теоретично обяснение е какво предизвиква високата инфлация през 70-те години на XX век. Те търсят причината за разпадането на обратната връзка между инфлация и безработица и смятат, че това не са петролните шокове (така
твърдят кейнсианците), а активната фискална и парична политика от кейнсиански тип, провеждана в предходния период, като трансмисионният канал
е свързан с рационалните очаквания. Фундаментът на новата класическа
макроикономика е представен в работите на Р. Лукас с „критиката на Лукас”
и кривата на предлагане на Лукас, както и Т. Сърджант за теорията за инфлационна и дефлационна политика.
Макроикономистите приемат, че новата класическа макроикономика
представлява втората голяма революция в развитието на макроикономиката
след кейнсианската. Разбира се, нейното появяване не идва на празно място.
От една страна, това е новата икономическа ситуация през 70-те. „Както Великата депресия ражда съвременна макроикономика, така със сигурност ускоряването на инфлацията в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век води до монетаристката контрареволюция”41. От друга страна е
саморазвитието на самата макроикономическа теория в резултат на идейните
спорове между кейнсианството и некейнсианските теоретични направления.
Да припомним заявеното от О. Бланшар, че ако не беше Фридмън, нямаше да
се появи Лукас. Именно М. Фридмън и монетаризмът, и неговата кейнсианска
40

41

Самата идея за рационалните очаквания е на Дж. Мут от 1961 г. Виж Muth, J. Rational
Expectations and the Theory of Price Movements. // Econometrica, 1961, Vol. 29, №3, pp.
315-335.
Snowdon, B., H. Vane. Цит. съч., 2005, с. 9.
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критика подготвят появата на новата класическа макроикономика на Лукас и
Сърджант. „Предизвикателството на Фридмън към Кейнс довежда до революцията на рационалните очаквания“42, заявяват и Сноудън и Вейн. Значителната приемственост между монетаризма и новите класици и особено изводите им за икономическата политика дава основание на Дж. Тобин да нарече
последните „монетаристи II”43.
Всъщност, в теоретичен аспект, началото на критиката към кейнсианските идеи започва именно М. Фридмън още през 1956 г. със статия за количествената теория за парите44, продължава с фундаменталния му (в съавторство с А. Шварц) труд за паричната история на САЩ и достига своя връх
през 1968 г. с основополагащата статия за ролята на паричната политика45,
където се въвежда фундаменталната концепция за естественото равнище на
безработица и ролята на адаптивните очаквания за изместване на краткосрочната крива на Филипс. За монетаристите замяна между инфлация и безработица може да има само в краткосрочен период. В дългосрочен план
кривата на Филипс е вертикална при естественото равнище на безработица.
Този извод прави неефективна парична политика, насочена към намаляване
на безработицата46. Милтън Фридман е първият значим критик на ортодоксалното кейнсианство. Той твърди, че парите, а не фискалната политика
влияят върху съвкупното търсене. В същото време е против използването на
дискреционни мерки за стабилизиране на икономиката около потенциалното
производство не само в областта на фискалната политика, но и на паричната
политика. Неговият съвет е да се увеличава паричната маса с темп, равен на
темпа на икономическия растеж, оставяйки икономиката да се самоприспособява към дългосрочното равновесие.
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Snowdon, B., H. Vane. Цит. съч., 2005, с. 89.
Aurélien, G. The New Classical Explanation of the Stagflation: A Psychological Way of
Thinking, 2016, р. 9 (https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01281962/document).
Friedman, M. Quantity Theory of Money-A Restatement, 1956. // In The New Palgrave: A
Dictionary of Economics (edited by John Eatwell, Murray Milgate, Peter Newman), 1987,
Vol. 4. New York: Stockton Press, London: Macmillan, pp. 3-20. (https://
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За новите класици хипотезата за рационалните очаквания прави безсмислена паричната политика дори и в краткосрочен период – изключение
съществува, само ако действията на централната банка са неочаквани. Така
между монетаризма и новата класическа макроикономика има съвпадение
по отношение на крайните изводи – отричат дискреционната стабилизационната политика чрез „фина настройка“ и залагат на правила. Това касае и
фискалната и паричната политика. Самият Лукас признава тази обща черта
между двете теоретични школи.
Възникналият консенсус по отношение на вертикалния характер на дългосрочната крива на Филипс при естественото равнище на безработица означава, че паричната политика има малък или вероятно никакъв ефект върху
реалната икономика (безработица и брутен продукт) в дългосрочен период.
Този теоретичен извод, наред с ускоряването на инфлацията през 70-те години, е в основата на съществени институционални промени в развитите страни,
насочени към независимост на централните банки от фискалната власт.
Независимо че, както ще се види впоследствие, монетаризмът и новата
класическа макроикономика също се подлагат на критика от неокейнсианството, трябва да се отчете че насоката към независимост на централните банки до Великата рецесия от 2008 г. се приема от макроикономистите като
едно от големите постижения на новата „революция на рационалните очаквания“ в институционалната област. Разбира се, независимостта на централните банки на отделните страни не се получава едновременно, навсякъде и в
еднаква степен. Тя е продължителен процес и съществува в рамките на значително разнообразие. Американската централна банка (ФРС) е изградена
през 1913 г. и заедно с германската Бундесбанк, възникнала през 1957 г. и
смятана за образец на автономност, придобиват политическа и икономическа независимост47 далеч преди инфлацията през 70-те години. Централните
банки на други развити страни се насочват към независимост от правителствата значително по-късно. Например Франция осигурява такава независимост
47

Независимостта на централните банки има различни измерители, изградени на база
индекси. Освен това някои автори различават независимост от автономност. Arnone,
M. et al. Central Bank Autonomy: Lessons from Global Trends. 2008. IMF Staff Papers
advance online publication, 23.09.2008.
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през 1993 г., Великобритания – четири години по-късно, а Швеция, където
възниква първата в света централна банка, законодателно урежда статута за
независимост през 1999 г.48 При въвеждането на „новата рамка на паричната
политика” за икономиката на Обединеното кралство на 6 май 1997 г., която
установява „оперативна независимост” за английската ЦБ, министърът на
финансите Гордън Браун казва в официално изявление: „Ако имаме дългосрочна рамка, ще изградим напълно надежден механизъм за осъществяване на
парична политика за нуждите на икономиката, а не да се следват краткосрочни политически съображения, насочващи паричното предлагане. Трябва да
премахнем подозрението, че краткосрочните съображения на политическите
партии влияят върху определянето на лихвените проценти”. Разбира се, могат
да се потърсят и други аргументи за стъпката към независима централна банка на Англия, например изискванията, залегнали в Договора от Маастрихт от
1991 г. Но последващото развитие, включително и Брекзит, показва, че не
членството в европейския паричен съюз, а по-скоро постигането на стабилна
инфлационна среда в дългосрочен период е истинската причина за тези мерки. „Искам да създам дългосрочна рамка за икономически просперитет... Искам да се откъсна от политиката на следване на циклични колебания на икономиката от предишни години”49, заявява Браун през 1997 г.
С други думи, онова, което е важно от представения по-горе преглед
на развитие на макроикономическите идеи е, че те водят до съществена
промяна в осъществяваната политика, подкрепена и от институционални
изменения. На основата на теоретичните постижения на монетаризма и новата класическа макроикономика се засилват впоследствие и теоретичните и
емпиричните изследвания, доказващи ясна отрицателна връзка между независимостта на централната банка и инфлацията50.
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В резултат на това се оформя широк консенсус сред макроикономистите,
че оптималният статут на централната банка трябва да се основава на принципа
на независимост и ясен мандат за основна цел – ценова стабилност, насочена
към ниска инфлация от около 2%. Това на практика означава и отказ от дискреционна парична политика, осъществявана в годините на кейнсианска доминация. Този консенсус има силно въздействие върху законодателството на централните банки. Докато индексът за независимост на централните банки е бил
нисък и стабилен между 1972 г. и края на 80-те години на миналия век, то след
това той нараства, достигайки връх преди финансовата криза от 2008 г. В изследване на МВФ от 2003 г. се твърди, че въз основа на множеството теоретични
и емпирични проучвания през 80-те и 90-те години, които обосновават макроикономическите предимства на независимостта на централните банки, в повечето страни, независимо от степента на икономическото си развитие, ЦБ са получили по-високи нива на автономия през последните няколко десетилетия. ЦБ в
развитите икономики продължават да се ползват с по-голяма автономия от тези
в развиващите се страни, но в края на 2003 г. всички групи държави показват
индекси на политическа и икономическа автономия, които са по-високи от постигнатите от развитите икономики в края на 80-те години51.
Освен върху независимостта на централните банки монетаризмът и
новата класическа макроикономика оказват радикално влияние и в друга
посока – дискреционната макроикономическата политика (т.нар. „фина
настройка” на икономиката) се оказва изцяло дискредитирана. В повечето
развити страни в началото на 80-те години се забелязва тенденция към намаляване на прякото участие на правителството в осъществяването на икономически програми и стремеж към намаляване на дефицита в бюджета.
Заедно с това се обявява и желание за намаляване на антицикличното използване на фискалната политика. Причината е, че в редица страни, прилагали
активна антициклична политика, се забелязва значително нарастване на отношението „дълг - БВП“. Попадането в капана на дълга през този период е
резултат от значителното изпреварване на държавните разходи над приходите в бюджета. В САЩ увеличаването на разходите при спад на БВП и
ограничаването им при подем е политика, която е прекъсната по времето на
51
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президентството на Р. Рейгън. През този период силното нарастване на дълга в САЩ го превръща в проблем и поставя на дневен ред въпроса за неговото контролиране в определени граници52. В Европа фискалната политика
няма така явно изразен антицикличен характер както в САЩ – разходите и
приходите не следват стриктно икономическите колебания. Бюджетните
разходи нарастват постепенно всяка година, без да нарастват бюджетните
приходи. Проблемът е, че голяма част от държавните разходи нямат инвестиционен характер, а са насочени към осигуряване на принципите на „държавата на общото благоденствие”. Промените, които настъпват в развитите
страни по отношение на използването на фискалната политика за стабилизация на икономиката, са насочени най-вече към драстично ограничаване на
разходите с цел намаляване на пропорцията „дълг - БВП“.
Очертават се два основни проблема на макроикономическата политика.
От една страна е разбирането, че съотношението „дълг - БВП“ за редица страни
е преминало безопасните равнища и поради това трябва да се редуцира и поддържа в определени граници. От друга страна е стремежът за провеждане на
определена стабилизационна политика. В този смисъл се налага мнението, че
главното предизвикателство пред фискалната политика е да провежда антициклична политика, без да увеличава отношението „дълг - БВП“.
Основоположникът на новата класическа макроикономика Томас Сърджант (нобелов лауреат от 2011 г., сред първите 20 най-влиятелни живи икономисти според някои класации), в своя реч, наречена от някои „най-великата
реч, произнасяна някога пред абсолвенти”, формулира 12 най-важни, според
него, икономически концепции. Сред тях под номер 10 е и концепция, имаща
отношение към разглеждания тук въпрос – ефективността на фискалната политика: „Гражданите винаги плащат, когато правителството извършва разходи: или днес, или утре, или явно чрез данъци, или скрито, чрез инфлацията”53.
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Не може да се отрече, че и през 2014 г. Сърджант последователно отстоява принципи, застъпени от него още през 70-те години. Но в този 10-ти
принцип той не разказва цялата история и по този начин предпоставя неефективността на фискалната политика. Но историята има продължение. Разбира се, че гражданите плащат, в крайна сметка няма безплатен обяд. Големият въпрос е какво получават, когато плащат. Дали то е равно, по-малко
или по-голямо от това, което плащат. С други думи въпросът е за ефективността на държавните разходи и по-общо за фискалната политика и намира
израз в посоката и размера на мултипликаторите, в наличието или липсата
на „изтласкващ” ефект. И разминаванията започват оттук. И теоретично, и в
емпиричните изследвания.
И така, след 80-те години макроикономическата теория се насочва към
анализ на ограниченията на дискреционната политика. Кейнсианската
активистична фискална политика има своя сериозен опонент в лицето на
новата класическа макроикономика, монетаризма и теорията за реалния
бизнес цикъл. Всички те от различен ъгъл акцентират върху ограниченията
при прилагането на фискалната политика за краткосрочна стабилизация, но
основните теоретичните възражения против фискалната политика могат да
се сведат до две: първото поставя под въпрос техническата ефективност на
подобна политика, второто – способността на политиците да действат национално отговорно, следвайки обществените интереси.
Техническата неефективност на фискалната политика намира проявление най-вече в наличието на времеви лагове и в неефективността на самите фискални инструменти.
Първо. Поради различни причини съществува значително забавяне
във времето (лаг) от започването на рецесията до въздействието на предприетите мерки върху реалната икономика54. Икономическата теория разграничава няколко вида лагове: лаг в данните, разпознавателен лаг, лаг в законо54

Лагът, като аргумент против кейнсианската фискална политика, за пръв път е посочен
от Блайндер и Солоу през 1974 г.: Blinder, A., R. Solow. Analitical Foundations of Fiscal
Policy. The Economics of Public Finance. Washington: Brookings Institution, 1974. В съвременната литература проблемът с лага се отнася към институционалните фактори,
опосредстващи влиянието на фискалната политика върху икономическата активност.
вж. Capet, S. The Eficiency of Fiscal Policy. Working Paper №11, CEPII, 2004, p. 9.
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дателството, трансмисионен лаг и лаг в ефективността. С известна условност може да се допусне, че и за двата вида макроикономическа политика
лагът в данните и разпознавателният лаг е еднакъв – от 2 до 4 месеца общо
за двата лага. Освен това сред икономистите съществува съгласие, че при
фискалната политика лагът в законодателството и трансмисионният лаг са
значително по-големи отколкото при паричната политика.
Необходимо е специално да се подчертае, че доколкото фискалната
политика борави с различни инструменти, то и трансмисионният лаг при нея
ще зависи от типа на фискалните стимули или санкции. Например промените в данъците върху дохода имат трансмисионен лаг в рамките на месец и
този лаг зависи от бързината, с който работодателите ще получат и приложат новата скала за облагане на дохода. В същото време държавните разходи, насочени към публични проекти, имат дълъг трансмисионен лаг, зависещ от избора на направления за осъществяване на проекти, провеждането
на конкурси, сключването на договори и накрая подготовката на плана за
работа. Що се отнася до лага в ефективността – т.е. времето, необходимо на
съответните инструменти на макроикномическата политика да повлияят
върху реалния БВП – няма единно разбиране. За М. Фридмън лагът в ефективността при паричната политика е „дълъг и променлив”. Р. Гордън смята,
че той е по-скоро „кратък и променлив”, тъй като според негови оценки
средно са необходими 7-8 месеца, за да се усети влиянието на промените в
паричното предлагане върху реалното производство55. С известни резерви
може да се приеме, че лагът в ефективността при фискалната политика е
сравним с този при паричната политика – някъде около 6-8 месеца.
Анализът на лаговете в паричната и фискалната политика показва, че
различие в полза на паричната политика съществува само при законодателния лаг. Гордън изчислява този лаг за паричната политика на по-малко от 1
месец56. При фискалната политика законодателният лаг обикновено е голям,
но зависи от институционалното устройство и институционалните механизми на съответните страни. Например в САЩ за някои законодателни актове
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Gordon, R. Macroeconomics. Pearson, 1990, pp. 224-225.
За САЩ този лаг е предопределен от ежемесечните срещи на Комисията по операции
на открития паричен пазар към ФРС на САЩ. Gordon, R. Цит. съч., 1990, рр. 524-525.
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са необходими повече от година. Разбира се има и случаи на изключителна
експедитивност в работата на американския конгрес, както през 1975 г., когато предложеното от президента Дж. Форд временно намаляване на данъците се въвежда само за два месеца.
Като цяло обаче, именно поради законодателния лаг, лагът във фискалната политика надвишава лага в паричната политика средно с повече от
половин година. Възниква въпросът може ли на тази основа да се твърди, че
фискалната политика няма потенциал при постигането на краткосрочни
макростабилизационни цели. Отговорът не може да е категоричен, тъй като
само лагът не е достатъчен критерий при избора на инструменти за макроикономическа стабилизация. Трябва да се отчитат също и възможните ефекти
на фискалната и паричната политика върху други макроикономически цели:
икономическия растеж, държавния дълг и социалната справедливост.
В рамките на самата фискална политика съществуват различия в лаговете при автоматичните стабилизатори и при дискреционната фискална политика. Някои икономисти приемат, че поради особеностите на политическия процес на вземане на решения, лагът при автоматичните стабилизатори
е по-малък отколкото при дискреционните мерки. Именно заради лаговете в
действието на ФП автоматичните стабилизатори се оказват предпочитани
пред дискреционните мерки. Тази промяна в макроикономическата политика е в пълно съзвучие с отказа от дискрециите в полза на правилата след 80те години. Политика, която е в теоретичния арсенал на монетаристите и новата класическа икономика.
Но трябва да се отчита фактът, че използването и силата на автоматичните стабилизатори теоретично зависят от размера на публичния сектор,
степента на прогресивност на данъчната система и величината (щедростта)
на обезщетенията за безработица. Емпирично е доказано, че автоматичните
стабилизатори ограничават макроикономическите шокове само частично и
поради това дискреционните фискални мерки могат да бъдат необходим
допълнителен начин за изглаждане на асиметричните шокове. Това се отнася особено до страните от Еврозоната и разбира се тези фискални мерки
трябва да са добре планирани57.
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Второ. В макроикономическата теория до глобалната криза нарастваща
популярност придобива възгледът за неефективността на инструментите на
фискалната политика. Според критиците на кейнсианската теория ефектът на
данъците и държавните разходи е или незначителен, или дори изобщо не въздейства върху икономиката. Формите на проявление на тази неефективност
намират теоретичен израз основно в принципа на рикардианска еквивалентност,
ефекта на „изтласкване” и размера и посоката на действие на мултипликаторите.
Крайна форма на приложение на този възглед, основаващ се на фактора
време и бъдещите очаквания, е принципът на рикардианска еквивалентност58, защитаван от новата класическа макроикономика. Според него ефектът
на всеки лев (евро, долар), който държавата изразходва, се неутрализира от
съответното намаляване на частните разходи. Няма значение какъв е източникът за финансиране на тези разходи – дали чрез повишаване на данъците, или
чрез увеличаване на дефицита – днешните заеми представляват по-високи бъдещи данъци. С други думи бюджетните дефицити не оказват положително
влияние върху съвкупните разходи, т.е. фискалната политика е неефективна.
От една страна, рикардианската еквивалентност се критикува от няколко
позиции. Онези теоретични допускания, върху които се гради хипотезата за
неефективността на фискалната политика не съществуват в действителността –
вместо сигурност се наблюдава несигурност по отношение на утрешния ден,
поведението на днешното поколение едва ли има алтруистични мотиви по отношение на бъдещото поколение. Единият аспект на критика е по отношение
на ликвидността. Има домакинства, които са ограничени по отношение на ликвидността и затова се възползват от всяко данъчно намаление, за да увеличат
потреблението си, или пък да намалят потреблението си при данъчно увеличение – типично кейнсианско поведение. Друг аспект на критиката е по отношение на времевия хоризонт, в рамките на който домакинствата оптимизират поведението си. Новата класическа макроикономика приема, че този хоризонт е
достатъчно дълъг и хората определят поведението си днес с оглед на фискалните тежести, които ще оставят на бъдещите поколения. Критиката е именно в
това, че хоризонтът на домакинствата, особено на тези с ниски доходи, е достатъчно къс, за да проявяват алтруизъм към следващите генерации59.
58
59

Вж. Владимиров, В. и др. Макроикономика, Варна: Стено, 2015, с. 275.
Capet, S. Цит. съч., 2004, с. 8.
73

От друга страна, емпиричните изследвания не отхвърлят категорично
принципа за рикардианска еквивалентност. При определени условия, когато
рационалната граница на дълга е надмината (съвременни примери са Гърция
и Италия), страната е изправено пред неплатежоспособност и предстоят сериозни фискални ограничения. В някои страни има приети фискални правила,
които ограничават размера на дълга по отношение на БВП (т.нар. златно правило). В тези условия, дори и при домакинства с краткосрочен хоризонт на
поведение, може да се очаква приспособяване на тяхното спестовно поведение пред опасността на бъдещо повишаване на данъците – с други думи частично действие на рикардианската еквивалентност е възможно.
Промените на данъците върху личния доход в САЩ през 1964 г., 1968 г.
и 1975 г., предприети с цел икономическа стабилизация, са неутрализирани от
изменения в личните спестявания. Освен подоходните данъци като стабилизационен инструмент могат да се използват данък добавена стойност и акцизните данъци. Наред с дългия законодателен лаг съществен недостатък на тези
данъци е, че по време на рецесия, докато се води дебатът в народното събрание за приемане на подобни мерки, населението може веднага да прекрати
покупките на стоки с дълготрайна употреба в очакване, че с намаляване на
посочените данъци след няколко месеца стоките ще поевтинеят. Така рецесията през този период, който може да се окаже и няколко тримесечия, ще се
задълбочи. Промените в държавните разходи също може да са неефективни.
И в теорията, и в емпиричните проучвания се установява, че мултипликаторът
на държавните разходи е по-голям от данъчния мултипликатор. Основните
недостатъци на държавните разходи, в сравнение с данъците като инструменти за стабилизация, са, че ефектът на държавните разходи макар и по-силен е
доста по-забавен във времето. Освен това административното насочване и
усвояване на големи суми от бюджета обикновено е съпроводено с ниска
ефективност и често предизвиква конфликт на интереси за сферите на използване на средствата. Тук отново силно политическо влияние върху икономическата целесъобразност оказват „групите със специални интереси”.
Има и емпирични свидетелства в подкрепа за ефективността на фискалната политика в кратък период. Сред водещите макроикономисти, тестващи кейнсианската теория, са О. Бланшар, Р. Пероти, Дж. Гали, А. Фатас, И.
Михов, С. Фишер. Например Бланшар и Пероти през 1999 г., използвайки
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статистическия VAR анализ за САЩ в периода след войната, установяват, че
действат теоретичните зависимости – нарастването на държавните разходи
увеличава БВП, а увеличаването на данъците намалява БВП. Но този ефект е
слаб и с лаг, който е променлив и зависи от различни условия. Според повечето макроикономически модели фискалните мултипликатори са положителни
в краткосрочен период, но в дългосрочен клонят към нула. Краткосрочните
мултипликатори са малки, близки до 1, като диапазонът им е между 0,6 и 1,3,
в зависимост от моделите, чрез които се оценяват, както и според оценяваните
страни60. Освен това държавните разходи и в по-малка степен данъците изтласкват частните инвестиции – това означава, че балансирано-бюджетната
фискална експанзия ще има ясно изразен негативен ефект върху частните
инвестиции. Изводите, до които стигат и другите посочени автори, са аналогични. Основното заключение от техните изследвания е, че фискалната експанзия оказва положителен краткосрочен ефект върху производството61. В
по-нови изследвания, след кризата от 2008 г., се потвърждава положителният,
макар и малък, ефект на държавните разходи върху БВП62.
През 90-те години в емпиричната литература се оформя ново направление, обединено под наименованието некейнсиански ефекти на фискалната
политика63. То е резултат на нетрадиционните ефекти от прилагането на фискалната политика в някои европейски страни през 80-те. В Дания през 19831986 г. и в Ирландия през 1987-1989 г. силни фискални рестрикции довеждат
до бум в частното потребление и инвестициите и до високи темпове на растеж.
Тези факти се обвързват с теоретичните идеи на новата класическа макроикономика за рационални очаквания на икономическите агенти и за рикардианско
поведение на домакинствата. Когато очакванията са рационални, ефектите на
определена фискалната политика са зависими от нейната продължителност и
начин на финансиране на разходите. Ако днешните разходи са финансирани за
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сметка на бъдещо намаляване на разходите, поведението на домакинствата, що
се отнася до потреблението, им няма да се промени, защото постоянният доход
не ще претърпи промени. Ако сегашните разходи се финансират за сметка на
бъдещи по-високи данъци, то резултатният постоянен доход ще се намали, оттам и потреблението ще падне и държавноразходният мултипликатор ще стане
отрицателен – т.е. противоположно на кейнсианския трансмисионен механизъм, затова се наричат некейнсиански ефекти.
Сред първите, представящи подобни доказателства, са М. Пагано и Ф.
Гайвази64. Това ново направление разработва модели, доказващи, че не експанзионистичната, а рестриктивната фискална политика има стимулиращо
въздействие върху производството – навлиза терминът „експанзионистична
фискална рестрикция“ (expansionary fiscal contraction (или consolidation). В
изследване от 2011 г. А. Афонсо65 показва, че изследваната проблематика се
проявява по различен начин в САЩ, Великобритания, Италия и Германия.
Докато в САЩ се наблюдават традиционните кейнсиански ефекти, във Великобритания има частично изтласкване и некейнсиански ефекти, но като
цяло мултипликаторите са положителни. Некейнсиански ефекти се наблюдават в последните две страни – при разходна експанзия намалява и потреблението и частните инвестиции. Некейнсиански ефекти в България за периода 1986-2004 г. се установяват от М. Нейчева. Данъчната ни политика въздейства върху БВП по традиционния кейнсиански модел, но дискреционните разходни интервенции влияят негативно върху БВП в краткосрочен план
– т.е има некейнсианско поведение. Оттук следва и препоръката за фискална
консолидация като стимулираща икономиката политика66.
Подробен обзор на емпиричната литература в тази област са правят Р.
Хеминг, М. Кели и С. Махвоуз67. Те обобщават резултатите от тези изследвания в няколко пункта:
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- Има успешни и неуспешни експанзионистични фискални рестрикции
(фискални рестрикции, имащи стимулиращо въздействие върху производството). При успешните размерът на отрицателния мултипликатор е по-голям.
- Големите фискални рестрикции (големи в смисъл на по-продължителни или пък с по-значимо намаляване на отношението „дълг - БВП“) са
най-ефективни.
- Първоначалните фискални условия (размер на дълга, степен на обезценяване на валутния курс) вероятно играят съществена роля (макар това да
не се подкрепя от всички изследователи). Според Р. Пероти 68 предварителните макроикономическите условия могат да обяснят защо фискалната експанзия има положителен, т.е кейнсиански ефект в „добри времена”, но отрицателен, т.е. некейнсиански ефект в „лоши времена”, точно когато е необходима рестриктивна фискална политика.
- В противовес на традиционната теоретична литература, акцентираща
върху влиянието на фискалните рестрикции върху частното потребление, в
некейнсианската емпирична литература тези рестрикции имат значим ефект
върху инвестициите и поради това и върху производството и растежа.
Независимо че посочените изследвания регистрират некейнсианско поведение на икономиката в резултат на дискреционна фискална политика, тези
идеи не трябва да се приемат безрезервно. Това теоретично и емпирично направление има слабости, които ще обобщим в няколко пункта:
Първо, от направения преглед и анализираната литература се вижда,
че некейнсиански ефекти има само в някои страни.
Второ, такива ефекти се наблюдават само в определени, сравнително
кратки, периода от време.
Трето, възможна е и обратна причинно-следствена връзка: икономическият растеж може да намалява бюджетния дефицит, а не съкращаване на
бюджетния дефицит да увеличава растежа.
Четвърто, възможно е също при тези изследвания да се изпускат важни факторни променливи. Например обезценяването на валутния курс, съпътстващо фискалната консолидация, може да повлияе положително на растежа чрез увеличаване на износа.
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За разлика от представените тук емпирични анализи за дискреционната
фискална политика емпиричните изследвания за ефективността на фискалната политика в частта им за автоматичните стабилизатори (обикновено се
посочват прогресивната данъчна система и помощите за безработни) са помалобройни и не така категорични. Едно от твърденията, доказани и емпирично, е, че съществува отрицателна зависимост между големината на държавния сектор и цикличните колебания в икономиката. Анализът на А. Фатас и И. Михов от 2012 г. показва, че размерът на държавните разходи е найдобрият индикатор за силата на автоматичните стабилизатори в страните от
ОИСР. Големият държавен сектор се оказва най-значим стабилизатор, просто
защото той контролира значителна част от съвкупното търсене69. Друго изследване установява, че автоматичните стабилизатори намаляват цикличните
колебания, но незначително – в порядъка от 6-20%, при това различията между отделните страни са съществени70. Освен това се прави и изводът, че автоматичните стабилизатори са ефективни най-вече по отношение стабилизацията на частните потребителски разходи, но в незначителна степен по отношение на инвестициите. Що се отнася до шоковете откъм страна на предлагането, се смята, че автоматичните стабилизатори като цяло са неефективни71.
Може да се обобщи, че емпиричните проучвания показват, че е много
трудно да се установи действителната роля на автоматичните стабилизатори
върху цикличните колебания на производството. Интересен резултат, постигнат на основата на симулации с модели на общото равновесие, е, че автоматичните стабилизатори са силно чувствителни към някои структурни
особености на икономиката като степента на номинална и реална негъвкавост на основните макроикономически променливи – особено на равнището
на цените. В крайна сметка се стига до извода, че автоматичните стабилизатори трябва да се допълват от дискреционни мерки72.
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Fatás, A., I. Mihov. Fiscal Policy as a Stabilization Tool. // The B.E. Journal of Macroeconomics, Special Issue: Long-Term Effects of the Great Recession, 2012, Vol. 12, №3, p. 2.
Capet, S. The Eficiency of Fiscal Policy. CEPII, Working Paper, 2004, №11, p. 12.
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Macroeconomicas en la UE UIMP. Sevilla, 2005, pp. 4-5.
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Неефективността на фискалната политика има и политически аспект.
Теорията на икономическата политика предлага различни икономически
решения на въпросите, свързани с инфлацията и безработицата, но изборът
на някое от тях е преди всичко политически въпрос. Много често, а може би
и винаги, определящи са не икономическата обоснованост и рационалност, а
стратегическото поведение на „групите със специални интереси”73. Фискалната политика освен стабилизационни има и други цели – преразпределение на ресурси и доходи. Тези цели могат и надделяват в навечерието на
политически избори за сметка на икономическата целесъобразност от постигане на макроикономическа стабилизация. Именно политическият характер
на фискалната политика прави доста по-трудно вземането на решения, целящи икономическа стабилизация, отколкото това може да направи една
независима централна банка с нейната ежедневна парична политика74.
Изследваното развитие на макроикономическите идеи през 60-те и 70те години в посока от кейнсианството към монетаризма и новата класическа
икономика показва, че тези нови теоретични идеи:
- са резултат от обективни причини – необходимостта да се обясни и
намери решение на новия макроикономически феномен – стагфлацията;
- са резултат и на саморазвитието на икономическата теория както
еволюционно (монетаристката критика на кейнсианството), така и революционно (появата на теорията за рационалните очаквания и вграждането й в
новата класическа макроикономика);
- водят до съществена промяна в осъществяваната политика, подкрепена и от институционални изменения.
С този анализ и през призмата на монетаризма и новата класическа
макроикономика се потвърждава защитаваната в тази студия авторова теза
за наличие на взаимна връзка между кардиналните промени в икономическата среда, възникването на новите теории и промяната в макроикономическата политика в отделните страни.
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Заключение
Воденият между икономистите дебат относно периодизацията в развитието на макроикономическата теория откроява огромно разнообразие и
липса на единство по отношение на нейните етапи. Плодотворен се оказва
подходът за разглеждане на това развитие като резултат както на революционни изменения в теорията, така и на еволюционни изменения в резултат на
теоретичната критика вътре в самата макроикономическа теория.
Двете големи революции в макроикономическите идеи – кейнсианството
и новата класическа макроикономика – са породени от съществени, неблагоприятни, кризисни за икономическото развитие събития. Великата депресия от
1929 г. поражда кейнсианството, а стагфлацията от 1973 г. намира своето теоретично обяснение в новата класическа макроикономика. Монетаризмът започва своята теоретична критика към кейнсианството още през 1956 г., използвайки неговия методологичен инструментариум, изповядва коренно различна икономическа философия, единна с тази на новите класици. Така чисто еволюционно монетаристите подготвят условията за новата класика, която се различава от
кейнсианството както в областта на позитивния, така и на нормативния анализ.
Изследваното развитие на макроикономическите идеи от 40-те години
на XX век до глобалната финансова криза от 2008 г., започвайки от кейнсианството към монетаризма и новата класическа макроикономика, показва, че
тези теоретични школи:
- На първо място, са резултат от обективни причини. Кейнсианството
възниква като необходимост да обясни огромната и продължителна безработица в развитите страни от 1929 г. до Втората световна война. Монетаризмът и новата класическа макроикономика са призвани да дадат отговор и да
намерят решение на новия макроикономически феномен – стагфлацията.
- На второ място, са продукт и на саморазвитието на икономическата
теория както еволюционно (монетаристката критика на кейнсианството),
така и революционно (появата на теорията за рационалните очаквания и
вграждането и в новата класическа макроикономика).
- На трето място, водят до съществена промяна в осъществяваната политика, подкрепена и от институционални изменения. Кейнсианството въвежда експанзионистичната макроикономическа политика (преди всичко
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фискална на основата на дефицитно финансиране), докато монетаристите и
новите класици отхвърлят дискреционната макроикономическа политика,
(най-вече фискалната политика) и я насочват към възприемането на правила.
След 1980 г. на практика като основна форма на макроикономическа политика остава паричната политика с основна цел поддържане на ниска инфлация.
С направения в студията анализ се утвърждава авторската теза, че настъпването на кардинални кризисни промени в глобалната икономика води до
възникването и развитието на нови теоретични идеи и школи и в резултат до
промяна в целите и инструментите на макроикономическата политика в отделните страни. Следвайки установената логическа триединна взаимовръзка между кризисни събития, нови теории и нови политики за стабилизация, закономерно възниква въпросът може ли Великата рецесия от 2008 г. да доведе до
нови идеи в областта на макроикономическата теория и политика. Той е основателен, защото опитите за бързо възстановяване на икономиките на развитите
страни – САЩ, Япония и Европейския съюз – след Великата рецесия се оказват
неуспешни. Инфлацията се задържа ниска, дори се стига до дефлация в някои
страни. Лихвените равнища падат рекордно ниско и стигат до нулеви нива, а в
някои страни стават отрицателни. Паричната политика, която от дълги години е
основен вид стабилизационна политика в тези страни, попада в „капана на ликвидността”, не успява да върне инфлацията до целта, която централните банки
си поставят – 2%, и не успява да стимулира разходите и растежа.
В тези условия някои икономисти преоткриват фискалната политика и
нейната роля за макроикономическо стабилизиране. Нобеловият лауреат Кристофър Слим е убеден, че „уместната реакция би била фискално разширение –
когато нашият лихвен процент е твърде нисък”75 и насочва вниманието към
фискалната теория за равнището на цените. Той смята, че тя би могла да даде
отговор на важните въпроси, които се поставят, и да бъде надеждна теоретична
основа за подходящата макроикономическа политика в такава ситуация. От
друга страна, Скот Самър твърди, че е наложителна промяна в целта на паричната политика – вместо таргетиране на инфлацията като цел да се избере номиналният БВП. Според Оливър Бланшар тези въпроси са част от по-широк дебат
75

Интервю с проф. Слим по телевизия Bloomberg, 23.08.2017
bloombergtv.bg/nachalo/2017-08-23/parichna-vs-fiskalna-politika).
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за необходимостта от сериозно преосмисляне на макроикономическата теория
и политика76, поради нейната неадекватност да предвиди кризата и да намери
ефективни решения за посткризисно възстановяне – дебат, който остава отворен.
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MACROECONOMIC THEORY AND POLICY
FOR MACROECONOMIC STABILIZATION – EMERGENCE
AND DEVELOPMENT UNTIL TO THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS
OF 2008-2009
Assoc. Prof. Dr H r i s t o M a v r o v
Abstract
The aim of the study is to prove that a link between major crisis economic events,
macroeconomic theories and macroeconomic stabilization policies exists. On the basis of a
historical analysis of the period between the Great Depression of 1929 and the Great
Recession of 2008, it was found that each of the great theoretical achievements in the 20th
century - Keynesian theory, Monetarism and the New classical macroeconomics, as well as
macroeconomic policies , which they assume, arises in response to significant crisis changes
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in the real economy. As a result of the Great Depression of 1929, Keynesian theory and the
discretionary fiscal policy emerged. Stagflation in the early 1970s received its theoretical
explanation from the monetarism and the new classical economy and the period of domination
of monetary policy based on rules followed.
On this base conclusion is made of the existence of a universal and periodically
recurring causal relationship between the dramatic economic events, the emergence and
development of economic theories and the corresponding changes in the goals and instruments
of macroeconomic policy in the different countries.
Keywords: macroeconomic theory, macroeconomic policy, Keynesian theory,
Monetarism, New classical macroeconomics.
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УДК – 656
Econ Lit – L910, O18
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА
В ГРАНИЦИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Доц. д-р Д о н к а Ж е л я з к о в а
Въведение
Едно от предизвикателствата пред съвременно
общество е пряко свързано с параметрите на устойчивото развитие на транспорта, предвид сериозните темпове на развитие, които отбелязва секторът в международен мащаб. В тази връзка усилията се фокусират
върху потенциалните възможности за осъществяване
на транспортните процеси при съблюдаване на индикаторите на икономическата и екологичната ефективност. Отговорното управление на движението на материалните и човешките потоци в условията
на динамичност и интеграционна обвързаност е предпоставка за редуциране
на вредното влияние на транспорта върху околната среда и човека при постигане на оптимални стопански резултати.
Актуалността на темата се определя от повишения интерес към транспортните услуги в условията на интеграция в границите на Европейския
съюз, което рефлектира в по-висока експлоатационна активност на транспортните алтернативи и засяга интереси в три основни направления: икономически, обществени и екологични.
Целта на тази разработка е да се разгледат теоретико-методологичните
основи на устойчивия транспорт като част от шестата иновационна вълна и
въз основа на анализ на неговото развитие в границите на ЕС да се разкрият
някои ключови тенденции.
За постигане на така формулираната цел следва да се решат основни
задачи, свързани с:
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1) разкриване на теоретико-методологичните основи на устойчивия
транспорт като част от шестата иновационна вълна;
2) анализ на индикаторите за устойчиво развитие на транспорта в границите на ЕС;
3) очертаване на ключови тенденции и възможности за устойчиво развитие на транспорта в ЕС.
Основните методи, които ще се прилагат в хода на разработката са метод на сравнение, структурен и динамичен статистически анализ, графичен
метод.
Периодът на изследване е между 2007-2015/2017 г. като началото му
се определя от присъединяването на България към ЕС, синхронизацията и
подаването на данни към Евростат и е свързано с икономическите цикли –
началото на финансовата криза и икономическата криза. Не е обхваната цялата емпирична база, тъй като не са публикувани данни след 2015 г. по
всички показатели от методиката за изследване на устойчив транспорт на
Евростат, което е породено от факта, че стратегията за устойчиво развитие
на ЕС е заменена от стратегическите цели за устойчиво развитие.
На тази основа локализираме и ограниченията, които съпътстват емпиричното изследване, свързани с актуалността на данните, официално публикувани от Евростат, което на практика не намалява качеството на научната разработка предвид актуалността на темата в условията на динамично
развиващ се транспортен сектор и прякото му влияние върху заобикалящата
среда.
Глава първа
Теоретико-методологични основи на устойчивия транспорт
1.1. Устойчивият транспорт като част
от шестата иновационна вълна
В генезиса на настъпилите кардинални промени в икономиката през
последните години стои кризата през периода 2007-2010 г., която се счита за
предвестник на предстоящия край на вълната на информационните и теле89

комуникационните технологии1. На практика тя е петата по ред, основана на
теорията за дългите вълни на Кондратиев. В книгата „Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения” авторът твърди, че „съществуват и големи
цикли на динамиката на капиталистическата икономика – със средна продължителност от около 50 години”2. Тази хипотеза се изпитва статистически
на базата на дългосрочната динамика на основните параметри на икономическата конюнктура: средно ниво на цените на стоките; лихви върху капитала; заплати; оборот на външната търговия; добиване и потребление на въглища; производство на чугун и олово.
Големите конюнктурни цикли, на фона на които протичат малки цикли, се определят от процесите на радикално преразпределение на натрупаните и натрупващите се капитали, изразени в дълбоки реформи на индустрията и технологичната революция, в привличането на нови територии, в
обучението на нови квалифицирани работници3.
Разбира се, иновациите, които са в основата на всеки цикъл, не се ограничават до произведените продукти; примери за иновации могат да бъдат
намерени в услугите, в публичния и в частния сектор. С появата на интернет
възможностите за иновации в услугите нарастват значително и това понякога
се нарича „решението търси проблеми”4, тоест наблюдава се решаване на
потенциално, а не на реално съществуващи проблеми, което може да осигури
превенция в бъдещ период и да предотврати настъпването на нежелани събития, каквито са например екологичните отпечатъци в околната среда.
Според тази теория иновациите могат да бъдат декомпозирани в четири или пет вълни.

1
2
3
4

Петрова, Е. Вълни на икономическо развитие и връзката им с иновационния растеж. //
Проблеми на постмодерността, 2015, Том V, №1, с. 61.
Кондратьиев, Н.Д., Ю.В. Яковец, Л.И. Абалкин. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. Москва: Экономика, 2002.
Кондратьев, Н.Д. Проблемы снижения цен и повышения покупательной силы валюты.
// Деньги и кредит, 1992, №5, с. 211.
Tidd, J., J. Bessant, K. Pavitt. Managing innovation integrating technological, market and
organizational change. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, pр. 4-6.
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Автори5, които свеждат хронологията в развитието на иновациите до
четири вълни, разглеждат: първата индустриална революция като следствие
от откриването на парния двигател в края на ХVIII век, втората индустриална революция свързват с масовото производство в началото на XX век, третата индустриална революция в началото на XXI век, когато масово навлизат електрониката и компютърните технологии, и четвъртата индустриална
революция, известна като „Индустрия 4.0”, при която виртуалният и реалният свят започват да се сливат.
В научната литература се среща и схващането за декомпозиране във
времето на развитието на иновациите на пет вълни 6,7:
- Първата вълна от иновации се свързва с първата фаза на индустриалната революция, която е отговорна за насърчаването на голям скок в иновациите чрез включване на нови технологии и пренасочване от занаятчийството към индустриалното производство. В сферата на транспорта започва изграждането на пътища, използването на силата на водата и водните колела. В
последния си етап тя е повлияна от края на Наполеоновите войни.
- Втората вълна се отличава с ерата на пàрата, която улеснява транспортирането на дълги разстояния както на хора, така и на товари и допринася за развитието и разширяването на пазара на много компании. В транспортния сектор започва изграждане на железопътна мрежа, на големи пристанища и железопътни гари, както и конструиране на големи морски кораби.
Завършва с Голямата депресия.
- Третата вълна е ерата на електроенергията, която позволява свързване на отдалечени разстояния и преконфигуриране на производствения потенциал на компаниите. Транспортният сектор се развива по посока на разширява на корабостроенето на стоманени параходи, започва изграждането
на Суецкия канал, на трансконтинентални жп линии, част от електрифици5
6
7

Drath, R., Al. Horch. Industrie 4.0: Hit or Hype? // IEEE Industrial Electronics Magazine,
June 2014, pp. 56-57.
Moody, J.B., B. Nogrady. The sixth wave: How to succeed in a resource-limited world.
North Sydney: Random House, 2010, р. 130.
Perez, C. Technological revolutions and techno-economics paradigms. // Technology
Governance and Economic Dynamics, 2009, №20, Tallinn: Tallinn University of
Technology, p. 12.
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рана мрежа, на значителни по размер мостове и тунели. Тя също така приключва в резултат на Голямата депресия.
- Четвъртата вълна е тази на масовото производство, което дава възможност на компаниите да отговорят на новите изисквания, да увеличат
своя производствен потенциал и да търсят нови бизнес възможности. Транспортната инфраструктура се насища с пътища, магистрали, пристанища,
летища, тръбопроводи, канали и широка мрежа от телекомуникационни съоръжения. Завършва с кризата с нефта.
- Петата вълна от иновации се основава на информационни и комуникационни технологии и мрежи и се характеризира с широкото използване на
компютри и преконфигуриране на бизнеса с развитието на интернет. Транспортният сектор осъществява високоскоростни мултимодални транспортни
връзки по земя, въздух и вода, базирани на дигитализация на телекомуникационните съоръжения и интернет.
Някои автори се опитват да предскажат с какво може да се идентифицира шестата иновационна вълна и я свързват с промени, основани на устойчиви практики8. Устойчивите аспекти на транспортната система се базират на
три основни опорни точки, първата от които фокусира вниманието върху
нуждите на лицата, фирмите и обществото, разгледани през призмата на екологичните параметри и човешкия здравен статус. Втората опорна точка свързва целите на устойчивата транспортна система с лимитиране на влиянието
върху околната среда, а третата се стреми към ограничаване на тези процеси
до потенциала за усвояване от земята по отношение на токсичните емисии,
парниковите газове и замърсяването на водата от транспорта9.
Устойчивото развитие на транспорта обикновено се свързва с прилагане
на нови технологии, които изискват първоначални инвестиции и често са доста скъпи в краткосрочен план, особено за икономическите агенти с ниски доходи. В дългосрочен план обаче технологичните подобрения могат да бъдат
от полза заради икономията на енергия (и следователно на разходите). Макар
че технологичните мерки обикновено се предпочитат пред поведенческите
8
9

Glessia, S., L.C. Di Serio. The sixth wave of innovation: are we ready? // RAI Revista de
Administração e Inovação, 2016, Vol.13, pp. 128-134.
Zhelyazkova, D. The Place of Transport in the Circular Economy of Bulgaria. // Икономически изследвания, №4, 2017.
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промени, мнозина смятат също, че за справяне с проблемите, причинени от
трафика и транспорта като цяло, е необходимо да се намали използването на
автомобили и че технологичните решения няма да бъдат достатъчни за решаването на тези проблеми10.
На тази основа може да се търси решение в концепцията за използване
на техники за оказване на влияние и убеждаване на потребителите да променят поведението си в процеса на транспортиране11.
На фирмено равнище съществува голям брой техники за осъществяване на тази промяна, които успешно намират приложение в други области и
които могат да бъдат експериментирани в сферата на транспорта. Такива
поведенчески техники, които могат да бъдат тествани, са: информация, задаване на цели, сравнение, стимули и обратна връзка. Следващата логична
стъпка за експериментиране е да се съчетае връзката с клиента и неговото
информационно осигуряване (т.е. насоки за това какви алтернативи съществуват за придвижване между отделни географски точки чрез съчетаване на
видове транспорт, информация в реално време, подкана), с оглед постигане
на желаните бихевиористки промени. Възможности за устойчиво развитие в
транспортния сектор могат да бъдат разкрити с прилагане на автоматизирани инструменти в интернет и смартфоните, които са в състояние да мотивират промяна в поведението.
Позиционирайки транспорта в контекста на шестата вълна от иновации, очакванията логично се свързват с прилагане на информационни и комуникационни технологии и мрежи както на ниво държава, община и сектор, така и в границите на отделни стопански единици, които да кореспондират с устойчиви практики, допринасящи за опазване и възстановяване на
заобикалящата среда.

10

11

Steg, L., R. Gifford. Building Blocks for Sustainable Transport: Obstacles, Trends,
Solutions
(https://pdfs.semanticscholar.org/8566/2cad4f7e707562d7353bab4226611
dfd0f51.pdf, 28.12.2017).
Jariyasunant, J.C. et. al. The Quantified Traveler: Using personal travel data to promote
sustainable transport behavior. Berkeley: University of California, 2011, p. 12
(https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt678537sx/qt678537sx.pdf,
28.12.2017).
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За да бъде дефиниран транспортът в контекста на устойчивата теория,
която включва екологосъобразно и социално справедливи аспекти12, той
трябва „да свежда до минимум въздействията върху околната среда, посредством използване на различни форми като обществен транспорт, споделяне
на автомобили, ходене и колоездене, както и технологии като електрически
и хибридни превозни средства”13. За целта е целесъобразно да бъдат осигурени редица предпоставки, каквито са инфраструктурата, биогоривата, електрификацията, интелигентните транспортни системи и др.:
- Хармоничното развитие на инфраструктурата създава условия за
спазване на принципите за равнопоставеност между различните видове
транспорт, за развитието на интермодален и комбиниран транспорт, както и
за спазване на екологичните изисквания14.
- Използването на електрифицирани пътища по силата на универсалността на електроенергията като енергоносител, който позволява наред с
традиционните невъзобновяеми източници да се използват източници, отговарящи на такива критерии като възобновяемост и екологична чистота при
производството на енергия15.
- Биогоривата, от гледна точка на транспорта, са или биха могли да
бъдат устойчиви (като се има предвид само транспортната енергия), тъй
като могат да бъдат възобновяем източник на енергия16.

12

13

14

15
16

Лаков, П. М. Към показателите за устойчиво развитие на регионите. // Екологічний
стан і здоров`я жителів міських екосистем. Чернівці: Місто, 2016, с. 100
(http://necu.org.ua/wp-content/uploads/2017/ 01/gorbunovski_chytannia2016.pdf#page=98,
24.03.2018).
Patlins, An., N. Kunicina, L. Ribickis. World Innovative Concepts in the Field of Public
Transportation Usage for Riga City Public Transport System Sustainability. // Mechanics,
Transport,
Communications,
2011,
№3,
p.
V-60
(http://www.mtcaj.com/library/544_EN.pdf, 24.03.2018).
Славова-Ночева, М. Предизвикателства пред конкуренцията и конкурентоспособността
на транспортния пазар в България. // Механика, транспорт, комуникации, 2012, том 10,
№3/1, с. BG-3.40 (http://mtc-aj.com/library/677.pdf, 24.03.2018).
Кондратьиев, Ал. Роль экологически чистого транспорта в поддержке устойчивого
развития городов. // Теория и практика общественного развития, 2012, №4, с. 344.
Gudmundsson, R.J.H. Indicators of environmental sustainability in transport: an
interdisciplinary approach to methods. Bron: INRETS report, Recherches R282, 2010, p. 56
(http://cost356.inrets.fr/pub/reference/reports/Indicators_EST_May_2010.pdf, 24.03.2018).
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- Интелигентните транспортни системи са предпоставка за по-добра
организация на транспорта, тъй като предоставят информация, помощ и динамичен контрол на пътници, водачи, оператори на превозни средства и управители на мрежи17, което е обективна предпоставка за оптимизиране на
транспортните процеси и постигане целите на транспорта в областта на устойчивото развитие.
За установяване на необходимостта от създаване на такива предпоставки следва да бъдат проучени показателите, включени в методика за оценка на
устойчивото развитие на транспорта и тяхното апробиране с реални данни.
1.2. Показатели за оценка на устойчивото развитие на транспорта
Показателите за оценка на устойчивото развитие на транспорта могат
да бъдат разработени на национално и на международно равнище. Националният статистически институт на България например прилага седем групи
показатели18:
- Модернизация на транспортната инфраструктура, която включва четири показателя за модернизация на пътната и железопътната инфраструктура: дължина на републиканската пътна мрежа (РПМ) спрямо площта на
страната; дължина на автомагистралите, отнесена към общата дължина на
РПМ; дължина на железопътните линии спрямо площта на страната; дължина на електрифицираните железопътни линии, отнесена към общата дължина на железопътните линии.
- Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива от транспорта: индикаторът измерва колко е използваната енергия от възобновяеми
източници в транспорта и косвено степента, в която възобновяемата енергия
замества конвенционалните горива. Биогоривата (етанол и биодизел) могат
да заменят конвенционалните горива в съвременните превозни средства без
значителни изменения и имат потенциала да бъдат инструмент за намаляване на емисиите на парникови газове в транспорта.
17

18

Василев, Д., Ем. Железов, Д. Тодорова. Характерни особености на общата политика
на ЕС в областта на градския транспорт. // Механика, транспорт, комуникации, №3,
2008, с. III-3 (http://www.mtc-aj.com/library/246.pdf, 24.03.2018).
НСИ. Устойчиво развитие. Тема 7. Устойчив транспорт (http:// www.nsi.bg/
bg/content/5301/устойчиво-развитие, 24.03.2018).
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- Разпределение на товарните превози по видове транспорт: с този показател се осигурява информация за относителното участие на различните
видове транспорт в наземния товарен транспорт (автомобилен, железопътен
и вътрешноводен). Чрез него се следи дали се реализира преходът към екологосъобразните видове транспорт, по-специално преминаването от автомобилен към железопътен и воден транспорт, както и намаляването на интензивността на транспортните потоци чрез промени в производството, логистичните процеси и режима на работа и осигуряването на по-добра връзка
между отделните видове транспорт.
- Дял на международните превози в железопътния транспорт: отразява
ориентацията на железопътния транспорт към момента – предимно за нуждите на вътрешния пазар или с насоченост към международни пазари. Показателят има връзка с икономическото развитие и транспортната политика на
страната.
- Дял на електротранспорта от обема на градските превози: чрез този
показател се измерва извършената работа от пътническия електротранспорт
в съотношение към общия обем на извършената работа от градските превози
с обществен транспорт. При изчисляването на работата от електротранспорта се включват тролеите, трамваите и метрото. Към общия обем на извършената работа от градските превози с обществен транспорт се добавя работата
на автобусите (крайградските превози не са включени). Безплатните пътувания не се обхващат.
- Дял на новорегистрираните и регистрираните нови МПС: измерва
обновяването на парка с моторни превозни средства за превоз на товари и
пътници, изразен чрез дела на новорегистрираните и регистрираните нови
превозни средства от общия брой регистрирани превозни средства. Изчислява се по вид на превозното средство.
- Лица, загинали при пътнотранспортни произшествия: показателят се
изчислява като отношение на загиналите при ПТП през настоящата година
спрямо предходната или зададена като база година. Смъртните случаи, причинени при ПТП, включват шофьори и пътници в пътни превозни средства, както
и пешеходци, загинали в рамките на 30 дни от датата на произшествието.
Съществуват известни разлики между националната и европейската
методика за устойчиво развитие на товарния и пътническия транспорт, тъй
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като се забелязва, че НСИ не отчита параметрите на пътническите превози,
но включва показатели, свързани с развитието на инфраструктурата, възобновяемата енергия, новорегистрираните МПС и пр., които липсват в методиката на Евростат (табл. 1).
Таблица 1
Рамкови индикатори за устойчиво развитие
на товарния и пътническия транспорт19
Водещ
индикатор

Оперативни показатели

Показатели за оценка

Транспорт и мобилност
1.1. Относителен дял на отделниОбем на пътническите превози
те видове транспорт в общия
спрямо БВП
обем на пътническите превози
Обем на товарните превози спря1.2. Относителен дял на отделнимо БВП
те видове транспорт в общия
Консумация на енергия по видове
1. Консумация на обем на товарните превози
транспорт
енергия, отнесена
към БВП
Въздействия на транспорта
1.3. Емисии на парникови газове
по видове транспорт
1.4. Брой на загиналите при пътнотранспортни произшествия
(ПТП)
2. Индикатор
на средата

Емисии на азотни оксиди (NOx)
от транспорта
Емисии на прахови частици от
транспорта
Средни емисии на СО2 на км от
нови леки автомобили

2.1. Хармонизираните индекси на потребителските цени

Източник: Евростат.

На европейско равнище са разработени два рамкови индикатора за устойчиво развитие на транспорта – консумация на енергия, отнесена към БВП
и индикатор на средата – пет оперативни показателя и шест показателя за
оценка. Те обхващат и параметрите на превозите, обвързани с БВП, отчитат
емисиите на парникови газове, азотни оксиди, прахови частици и CO2.
19

Eurostat: Sustainable Transport (http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/eu-sds/sustainabletransport, 28.01.2018).
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В тази студия, която има за цел анализ на устойчивото развитие на товарния и пътническия транспорт в границите на ЕС, ще бъде приложена
методиката за оценка, която използва Евростат, тъй като съществува унифицирана емпирична база на показателите за страните-членки на ЕС и се създава обективна представа за процесите на устойчивост в транспорта на европейско равнище, както общо за ЕС-28, така и диференцирано по държавичленки на общността.
1. Консумация на енергия, отнесена към БВП
Този показател се определя като съотношението между потреблението
на енергия в транспорта и БВП. Отчита се енергията, консумирана от всички
видове транспорт (автомобилен, железопътен, вътрешен воден и въздушен),
включително с търговска цел, индивидуален и обществен транспорт, с изключение на морския и тръбопроводния транспорт. Този показател сравнява
нарастването на енергийното потребление в транспорта с нарастването на
БВП по постоянни цени. Годишните данни включват крайното потребление
на енергия по видове транспорт на всички продукти (суров нефт, петролни
продукти, природен газ, електричество, твърди горива и възобновяеми източници). Данните за базовите количества на енергия са във физични единици и се превръщат в енергийни единици, т.е. в тонове нефтен еквивалент,
за да се позволи добавяне на различни видове горива.
1.1. Относителен дял на отделните видове транспорт
в общия обем на пътническите превози
Този показател се определя като относителен дял на всеки вид транспорт в общия вътрешен транспорт въз основа на показателите за транспорта,
изразени в пътникокилометри (пкм). Общият вътрешен транспорт включва
транспорт, осъществяван от леки автомобили, автобуси и влакове. Всички
данни трябва да се основават на резултатите от транспорта на националната
територия, независимо от националността на превозното средство. Индикаторът има за цел да следи зависимостта на пътническия транспорт във всеки
отделен режим и да отчита показателите за транспорт, изразени в пкм на „териториален принцип”, т.е. следва да се отчитат показателите за транспортна
дейност, осъществена на територията на съответната страна-членка на ЕС-28.
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Актуалният индикатор се основава само на вътрешния транспорт, въпреки че статистическите данни за въздушния и морския транспорт пораждат
концептуални трудности при съвместяване поради предимно международния им характер. Освен това, предвид факта че политическите мерки са насочени към използването на превозни средства, а не към транспортираните
обеми, този показател трябва да отчита движението на превозните средства
(превозни средства-километри). Тъй като обаче транспортната статистика е
по-заинтересована от движението на товари и пътници отколкото от движението на превозните средства, индикаторите първоначално се основават на
резултатите от транспорта (пкм). Когато се осигурят изчерпателни данни за
движението на превозните средства за всички видове транспорт, индикаторите могат да бъдат променени.
1.2. Относителен дял на отделните видове транспорт
в общия обем на товарните превози
Този оперативен показател се определя като процентен дял на всеки
вътрешен вид транспорт в общия транспорт, изразен в тонкилометри (ткм).
Вътрешният транспорт включва автомобилен, железопътен и вътрешен воден транспорт. Автомобилният транспорт отчита всички движения на превозни средства, регистрирани в докладващата държава.
Железопътният и вътрешният воден транспорт се основават на движения на национална територия, независимо от националността на превозното
средство или кораба, съобразно „принципа на териториалност”. В индикатора понастоящем няма нито морски, нито въздушен товарен транспорт.
Показателите за оценка на водещия индикатор „Консумация на енергия, отнесена към БВП” са обем на товарните превози спрямо БВП, пътническите превози спрямо БВП и консумация на енергия по видове транспорт:
- Обем на товарните превози спрямо БВП: Тези показатели се изчисляват, като се отчита съотношението между производителността на товарния
транспорт (в ткм) и брутния вътрешен продукт (БВП) и индексирането за една
референтна година (2005 г.). Ефективността на товарния транспорт е съвкупност от видове вътрешен транспорт: автомобилен, железопътен и вътрешен.
Транспортните резултати (в ткм) трябва да бъдат докладвани от страните съгласно „принципа на териториалност”. Това означава, че трябва да се включат
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само обемите работа, извършвани на територията на страната. Въпреки това
понастоящем автомобилният транспорт се основава на всички движения на
превозните средства, регистрирани в докладващата страна, поради което са
необходими по-нататъшни методологически разработки за оценка на автомобилния транспорт в съответствие с „принципа на териториалност”.
Единиците, използвани за измерване на извършената работа, са ткм за
товарен транспорт. Тонкиломерът е движението от един тон товар на разстояние от един километър.
- Обем на пътническите превози спрямо БВП: Индекс на обема на вътрешния пътнически транспорт спрямо БВП. Този показател се определя като
съотношение между общия обем извършена работа от пътническия транспорт с пътни и железопътни транспортни средства на територията на страната, измерена в пкм, и БВП. Той е индексиран на база 2005 г. Общият вътрешен пътнически транспорт включва автомобилен транспорт (транспорт с
леки автомобили и автобуси) и железопътен транспорт (с влакове).
От всички данни се изисква да се основават на движения на националната територия („принцип на териториалност”), независимо от националността на превозното средство. Методологията за събиране на данни обаче
не е хармонизирана на равнище ЕС.
Обхватът на пътническия транспорт в много страни е непълен, главно
поради липсата на данни за превоза с леки автомобили.
- Консумация на енергия по видове транспорт: Този индикатор обхваща
потреблението на енергия във всички видове транспорт (автомобилен, железопътен, вътрешен воден и въздушен) в тона нефтен еквивалент (toe), с изключение на морските бункери и тръбопроводите. Основните горива, които се покриват, са нефтопродукти, електричество и малки количества газове и биогорива.
1.3. Емисии на парникови газове по видове транспорт
Този показател показва тенденциите в емисиите на парниковите газове
от транспорта (автомобилен, железопътен, вътрешен воден и въздушен),
регулирани от Протокола от Киото. В контекста на транспорта се отнасят
само три газа (въглероден диоксид, метан и азотен оксид), които са агрегирани според техните относителни потенциални възможности за глобално
затопляне.
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Инвентаризацията на парниковите газове в ЕС е най-подходящият и
точен източник на информация за емисиите на парникови газове в ЕС и
служи за наблюдение на всички антропогенни емисии по източници и степен на отделени парникови газове, които не са контролирани от Монреалския протокол. Описът на ЕС е напълно в съответствие с националните инвентаризации на парниковите газове, съставени от държавите-членки на ЕС.
- Емисии на азотни оксиди (NOx) от транспорта: Този индикатор следи тенденциите в антропогенните атмосферни емисии на азотни оксиди,
причинени от транспорта. Има отделни стойности за емисиите от автомобилния и други видове транспорт.
- Емисии на прахови частици от транспорта: Този индикатор е представен като относителен дял на всяка държава в общия емисионен фон на ЕС-28.
- Средни емисии на СО2 на км от нови леки автомобили: Този показател се определя на базата на средните емисии на въглероден диоксид на километър от нови леки автомобили, регистрирани за дадена година.
1.4. Брой на загинали при пътнотранспортни произшествия (ПТП)
Индикаторът измерва броя на жертвите при ПТП, в това число влизат водачи и пътници на моторни превозни средства, както и водачи на велосипеди и пешеходци. Загиналите при ПТП до 30 дни след настъпването на
произшествието се считат за смъртни случаи при ПТП. След тези 30 дни
причината за смъртта може да бъде различна от ПТП.
2. Индикатор на средата
2.1. Годишни средни индекси за цените на транспорта: Хармонизираните
индекси на потребителските цени (ХИПЦ) дават сходни инфлационни показатели за страните и групите страни, за които се изчисляват. Те са икономически
показатели, които измерват промяната с течение на времето на цените на потребителските стоки и услугите, придобити от домакинствата. С други думи, те
са набор от индекси на потребителските цени, изчислени съгласно хармонизиран подход и единен набор от определения. ХИПЦ предоставят официалната
мярка за инфлацията на потребителските цени в еврозоната за целите на паричната политика и оценката на инфлационната конвергенция, както се изисква от
Маастрихтските критерии за присъединяване към евро валутата.
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ХИПЦ са налични за всички държави-членки на ЕС, Исландия, Норвегия и Швейцария. В допълнение към индивидуалните редове за страната
съществуват три ключови индекса на паричния съюз (MICI или EA), обхващащи страните от еврозоната, Европейския индекс на потребителските цени
(EICP или ЕС), включително всички държави-членки и индекса на потребителските цени на Европейското икономическо пространство (EEA), който
обхваща и Исландия, и Норвегия.
Официалните агрегати на групата страни отразяват развитието на икономическия и паричния съюз, ЕС и Европейското икономическо пространство. ХИПЦ за новите държави-членки е обвързан с общите индекси по време
на присъединяването. В допълнение към тези официални агрегати Евростат
също изчислява за аналитични цели агрегати за страни със стабилен състав
във времето. Например обобщената информация за ЕС-28 показва ценови
индекси, обхващащи всички настоящи 28 държави-членки от 1997 г. насам.
Методиката за оценка на устойчивото развитие на транспорта, разработена от Евростат, е основа за провеждане на аналитични процеси с теоретична и практическа стойност.
Глава втора
Анализ на индикатори за устойчиво развитие
на транспорта в границите на Европейския съюз
2.1. Анализ на индикаторите за устойчивото развитие
на транспортния сектор, целящи осигуряване
на висока мобилност на товари и пътници
Анализът на индикатори за устойчиво развитие на транспорта е стъпка
в посока на установяване на ефекти от прилаганата политика от държавитечленки на Европейския съюз в контекста на всички аспекти на устойчивото
развитие, основано на дългосрочно виждане за устойчивата мобилност на
хората и стоките, което обхваща цялата транспортна система.
Важен индикатор за устойчиво развитие на транспорта е консумацията
на енергия, отнесена към БВП, защото сравнява нарастването на енергийно102

то потребление на транспорта с нарастването на БВП по постоянни цени.
Консумацията на енергия е генератор на екологично напрежение, най-вече
породено от изменението на климата. Нарастването на потреблението на
енергия в транспортния сектор възпрепятства усилията за намаляване на
общите емисии на парникови газове и досега мерките за намаляване на потреблението на енергия в транспорта не са имали желания ефект.
Систематизираните данни показват, че растежът на БВП надхвърля
увеличаването на енергийното потребление в транспортния сектор преди и
след 2010 г. (вж. табл. 2).
Таблица 2
Консумация на енергия, отнесена към БВП,
за периода 2007 – 2016 г.
(2010=100)
Година/Държава
ЕС-28
Белгия
България
Чехия
Дания
Германия
Естония
Ирландия
Гърция
Испания
Франция
Хърватска
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Унгария
Малта
Холандия

2007
103,3
101,7
106,7
107,2
104,3
101,4
91,6
115,5
97,5
111,0
102,8
97,5
104,2
100,6
88,2
105,6
100,4
102,5
74,6
103,1

2008
101,3
101,4
105,7
105,0
103,4
99,2
91,8
113,8
95,6
105,1
100,5
94,9
101,3
99,4
87,8
103,3
102,9
104,4
108,8
102,1

2009 2010
102,5 100
101,9 100
103,1 100
108,3 100
102,0 100
103,2 100
96,8 100
102,5 100
106,7 100
101,9 100
101,7 100
101,8 100
102,6 100
99,3 100
91,4 100
98,8 100
99,8 100
110,3 100
89,4 100
101,6 100
103

2011 2012 2013 2014 2015
97,8 95,3 94,1 93,8 93,4
98,1 94,0 92,1 92,4 96,1
100,4 105,5 94,7 104,2 110,1
98,5 96,7 96,2 97,1 95,8
99,2 92,4 90,3 90,8 90,2
96,8 96,5 97,8 97,7 95,6
92,4 89,8 85,3 84,9 84,1
88,9 84,6 85,3 83,7 68,9
100,4 91,3 94,5 96,1 98,8
97,9 93,3 90,5 89,8 91,4
98,2 97,5 96,3 96,0 96,5
98,7 99,4 102,0 101,4 103,7
99,6 96,7 96,5 99,9 97,8
100,1 94,7 90,4 89,2 90,3
84,7 79,0 78,1 78,5 80,2
93,9 92,3 89,3 95,4 98,7
101,5 96,9 91,8 85,4 79,6
92,1 89,2 82,0 88,0 91,9
99,1 94,2 93,5 87,9 86,0
100,1 97,0 95,7 90,4 90,8

2016
93,7
95,3
108,7
96,9
91,4
96,4
84,6
69,2
101,4
91,9
95,2
102,3
95,7
93,3
79,3
103,0
78,3
93,4
82,1
89,2

Австрия
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Словакия
Финландия
Швеция
Великобритания

103,5 97,7 98,5
95,8 98,2 97,5
99,1 99,5 101,6
93,0 97,0 104,7
94,1 107,0 97,9
98,7 103,0 94,0
97,0 94,5 98,8
102,8 102 104,5
106,4 102,9 103,7

100 95,1 93,3 97,1 95,4
100 96,4 91,2 85,0 82,8
100 95,9 93,8 93,8 93,9
100 103,3 104,5 99,2 98,4
100 104,8 108,7 105,1 100,9
100 97,4 84,9 84,1 77,2
100 99,4 98,3 100,1 98,5
100 96,9 94,6 93,7 93,3
100 98,3 96,1 93,6 91,9

97,5 98,0
84,0 91,1
94,8 95,3
96,5 97,9
97,4 100,2
74,4 80,5
99,2 100,4
91,1 91,8
91,1 90,6

Източник: Евростат.

Прави впечатление, че в някои страни-членки на ЕС-28, като България и
Хърватия, тенденциите по този показател се различават от общата, което е индикация за липсата на енергийна ефективност при формиране на БПВ в тези
страни. Този факт означава, че консумацията на енергия изпреварва динамиката в развитието на БВП, което е показателно за експлоатационна активност на
енергоемки производствени процеси и липса на приоритет по отношение на
енергиноефективни сектори в българската и хърватската икономика. На практика се експлоатират производствени предприятия, прилагащи морално и физически амортизирано оборудване и остарели технологии, което води до ниски
производствени обеми при високи енергийни разходи. Този неефективен подход на развитие в комбинация с енергийна система, основана на сравнително
ниско равнище на използване на възобновяеми енергийни източници и на масово производство на електроенергия от кондензационен тип електроцентрали,
работещи с фосилни горива (главно въглища), е основен фактор за замърсяване
на въздуха и за влошаване на състоянието на околната среда.
Базисната година (2010) е важна в областта на енергетиката, тъй като
след публикуването на Бялата книга за възобновяемите енергийни източници от 1997 г. (COM (1997) 0599) ЕС си поставя за цел до 2010 г. делът на
възобновяемите енергийни източници да достигне 12% от потреблението на
енергия и 22,1% от потреблението на електроенергия, като в Директива
2001/77/ЕО са определени примерни цели за всяка държава-членка. Липсата
на напредък в постигането на целите за 2010 г. води до приемането на действащата директива за енергията от възобновяеми източници, приета по про104

цедурата за съвместно вземане на решения на 23 април 2009 г. (Директива
2009/28/ЕО за отмяна на Директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО), която определи задължителна цел за 20% дял на възобновяемите източници на енергия
в потреблението на енергия в ЕС до 2020 г. В допълнение всички държавичленки трябва да постигнат 10% дял на използваните в транспортния сектор
горива от възобновяеми източници до 2020 г. Тези решения са от съществено значение за глобалното опазване на околна среда, предвид факта че изгарянето на 1 кг бензин произвежда 3,1 кг въглероден диоксид. Това налага
тези горива да бъдат заменени с носители, освободени от въглерод, като
електроенергията и водорода20.
На практика мерките, които се вземат във връзка с намаляване на потреблението на фосилните горива (нефт, въглища, природен газ), не е продиктувано единствено от опасения за изчерпване на естествените залежи, а в
много голяма степен от мотиви, свързани с опазване на околната среда. В
тази връзка е важно да отбележим и факта, свързан с потреблението на енергия сред основните видове транспорт (въздушен, автомобилен, железопътен,
вътрешен воден) между 1990 и 2016 г., измерено общо в 1 000 тона нефтен
еквивалент (toe), което нараства. Както се вижда от данните на фиг. 1, международната авиация бележи най-голям ръст в ЕС-28, следвана от автомобилния и вътрешния въздушен транспорт (вж. фиг. 1).

20

Тагаров, Н. и др. Устойчиво развитие и добро управление на енергийния сектор.
Национални, регионални и глобални перспективи, София: Център за изследване на
демокрацията, 2011, с. 46.
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1990 = 100, toe

Години

Източник: Евросат.

Фиг. 1. Енергийна консумация по видове транспорт
на страните от ЕС-28 за периода 1990 – 2016 г.
След 2007 г. до 2016 г. обаче се наблюдава спад по този показател за
всички видове транспорт, като най-осезаемо намалява консумацията на
енергия във вътрешния воден транспорт (36,232%), следван от международен въздушен транспорт (25,975%), тръбопроводен транспорт (17,583%),
вътрешен въздушен транспорт (17,327%), железопътен транспорт (13,765%)
и автомобилен транспорт (4,010%) (вж. табл. 3). Относителните дялове по
показателя „Консумация на енергия по видове транспорт” в границите на
ЕС-28 за периода 2007 – 2016 г. се запазват сравнително стабилни, с леки
колебания.

106

107
82,127
1,933
12,450
1,821
1,821
0,546
100

1,953
12,189
1,860
1,844
0,530
100

6254

7016,8

82,154

6823,4

7078,1

374698,8

46648,4

46386,8

380566,7

7242,4

7433,4

2 076,0

307730,6

312651,6

2 016,1

2008

2007

Източник: Евростат.

Година
Автомобилен
транспорт
Жп транспорт
Международен
въздушен транспорт
Вътрешен въздушен
транспорт
Вътрешно воден
транспорт
Тръбопроводен
транспорт
Общо в 1 000 тона
нефтен еквивалент
Автомобилен
транспорт
Жп транспорт
Международен
въздушен транспорт
Вътрешен въздушен
транспорт
Вътрешно воден
транспорт
Тръбопроводен
транспорт
Общо в %
100

0,415

1,691

1,690

11,874

1,904

82,841

362988,1

1 581,2

6138,2

6134,7

43102,4

6909,6

300703,2

2009

100

0,429

1,624

1,735

11,879

1,955

82,807

361787,6

1 633,1

5875

6277

42976,7

7071,7

299587,2

2010

100

0,512

1,475

1,669

12,407

1,929

82,520

359421,3

1 947,2

5301,6

5998,3

44594,6

6932,1

296594,7

2011

100

0,435

1,453

1,601

12,563

1,999

82,384

348270,7

1 655,4

5061,1

5576,1

43751,7

6961,3

286920,5

2012

100

0,486

1,320

1,535

12,699

1,851

82,595

344939,3

1 850,9

4553,9

5294,4

43804,1

6384,8

284902,1

2013

100

0,425

1,201

1,507

12,645

1,765

82,882

349845,1

1 619,0

4203,1

5273,6

44237,3

6173,6

289957,5

2014

Консумация на енергия по видове транспорт в границите на ЕС-28
за периода 2007 – 2016 г.

100

0,412

1,275

1,556

12,851

1,747

82,571

356044,8

1 566,1

4540,3

5539,8

45756,1

6220,5

293988,1

2015

100

0,437

1,268

1,658

9,732

1,817

85,055

352846,8

1 661,6

4474,5

5848,5

34337,6

6410,2

300114,4

2016

Таблица 3

Автомобилният транспорт, който е най-експлоатираната транспортна
алтернатива в световен мащаб, увеличава консумацията на енергия спрямо
началото на периода, но същевременно до 2013 г. очертава низходящ тренд
на развитие спрямо пиковата 2007 г., продиктуван от условията на световна
икономическа криза, в които оперира транспортният сектор. Реално той
много бързо възстановява нивата на експлоатационна активност, като следствие от интензифициране на икономическите връзки между предприятия от
различни сектори и миграциите на населението в хода на преодоляването на
настъпилия колапс в икономиката.
Важна част от дейността на транспортния сектор представляват превозите на пътници, независимо от техните мотиви: трудови или социални. От
данните в таблица 4 наблюдаваме, че най-предпочитаният начин за превоз
на хора е с автомобили, следван от междуградски автобуси, градски автобуси и тролейбуси, като най-малко избиран е железопътният транспорт.
Таблица 4
Относителен дял на отделните видове транспорт в общия обем
на пътническите превози, осъществявани в страните от ЕС-28,
за периода 2007 – 2015 г.
(%)21
Година/Вид
транспорт
Автомобили
Железопътен транспорт
Междуградски автобуси, градски автобуси и тролейбуси
Общо

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

83,1

83,1

83,7

83,6

83,4

83,0

83,2

83,1

83,1

7,2

7,3

7,1

7,2

7,3

7,7

7,6

7,7

7,7

9,8

9,7

9,2

9,2

9,2

9,3

9,3

9,2

9,2

100,1 100,1

100

100

99,9

100 100,1 100,0 100,0

Източник: Евростат.

Причината за категоричния превес на автомобилите, като предпочитан
вариант за придвижване на хората, е неговата изключителна гъвкавост, в
21

Процент от общия обем на извършената работа, измерена в пкм.
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резултат на високите нива на гъстота на пътната мрежа и степен на задоволеност, които възлизат за страните от ЕС-28 на 2 368,234 км/1 000 кв.км територия и на 205,535 км/10 000 души. За сравнение тези показатели за железопътния транспорт са много по-ниски и са в размер на 52,070 км/1 000
кв.км територия и 4,519 км/10 000 души. Причината за тези резултати са
сравнително късите железопътни линии (233 270 км) и значително поголямата дължина на изградените пътища в Европа, която възлиза на
10 609 611 км или над 45 пъти пътищата в Европа са по-дълги от железопътните линии. С това се обяснява липсата на интерес към железопътната транспортна алтернатива, която отстъпва и по нива на гъвкавост при вземане на
транспортни решения от страна на пътниците в сравнение с използването на
автомобили.
Забелязваме, че дори превозите с междуградски автобуси, градски автобуси и тролейбуси заемат по-висок относителен дял, който варира на нива
от 9,2% през повече години до 9,8% през 2007 г.
Важен е фактът, че липсва особен интерес към железопътния транспорт, който се оценява от пътуващите на база брой влакове на ден, общо
време за пътуване, брой на прехвърлянията, като цените не се разглеждат
като фактор, защото зависят от политиката във всяка държава. В този сегмент от особена важност за отчитаните резултати са нивата на удовлетвореност на пътниците от предоставената транспортна услуга, които се определят от22: информация и билети; точност на транспортните услуги и общи
принципи за преодоляване на смущенията в услугите; отменяне на транспортните услуги; чистота на подвижния състав и гаровите съоръжения; проучване на удовлетвореността на потребителите; разглеждане на жалбите,
възстановяване на суми и обезщетяване за неизпълнение на стандартите за
качество на услугите; предоставяне на помощ на лицата с увреждания и лицата с ограничена подвижност.

22

Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент, Четвърти доклад относно
наблюдението на развитието на железопътния пазар. Брюксел, 2014 г., с. 44.
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Според „Индекса за развитие на пазарите на дребно”23 средното ниво
на удовлетвореност на гражданите от ЕС-28 по отношение на железопътните
превози през 2016 г. е 76,2%, като най-високи равнища отчита Латвия
(89,6%), а най-ниски – България (62,6%). Резултатите посочват много сериозно повишаване на общата удовлетвореност спрямо 2013 г., когато средният процент за ЕС е 5524. Причините могат да бъдат комплексни, свързани с
удовлетвореността от обслужването на клиентите, в това число влизат удовлетвореност от предоставянето на информация относно разписанията на
влаковете, от удобството при закупуване на билети в гарите, от механизмите
за жалби, от наличието на директни билети, както и с втора група показатели, касаещи удовлетвореността от услугите във влаковете, която включва
оценки за предоставяне на информация по време на пътуването с влак, поспециално в случай на закъснения, за наличие на персонал, за чистота и
поддръжка на подвижния състав.
Аналогични резултати на тези, регистрирани по отношение на относителния дял за пътническите превози, се отчитат и от данните за товарния
транспорт на страните от ЕС-28, но в различни пропорции, тъй като железопътният транспорт фиксира по-високи нива на експлоатация, движещ се в
границите между 16,6% (2009) и 18,3% (2011) (вж. табл. 5).

23

24

Индексът за развитие на пазарите на дребно е съставен показател, който отчита четири
ключови аспекта на опита на потребителя: лекота при сравняване на услугите; увереност
на потребителите, че продавачът спазва законодателството в областта на защитата на
потребителите; срещнати проблеми; цялостна удовлетвореност на потребителите
(http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/12_
edition/docs/infographic_consumer_markets_scoreboard_2016_en.pdf, 03.01.2018).
Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент, Четвърти доклад относно
наблюдението на развитието на железопътния пазар, Цит. съч., с. 45.
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Таблица 5
Относителен дял на отделните видове транспорт в общия обем
на товарните превози за периода 2007 – 2015 г.
(%)25
Година/Вид
транспорт
Автомобилен транспорт
Железопътен транспорт
Вътрешно воден
транспорт
Общо

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

76,3

76,3

77,5

76,2

75,6

75,3

75,5

75,5

75,8

17,9

17,9

16,6

17,1

18,3

18,1

17,8

18,0

17,9

5,8

5,9

6,0

6,7

6,2

6,7

6,7

6,6

6,3

100 100,1

100

100 100,1 100,1

100 100,1 100,1

Източник: Евростат.

През изследвания период превозите на товари от страните членки на
ЕС-28 са се осъществявали в значителна степен с автомобилен транспорт,
което е над 75,5%. При избора на транспортна алтернатива експедитори в
Европа сравняват надеждността, цената, обслужването на клиентите, честотата и времето за извършване на транспортната услуга и при избора се водят
от чисто икономически мотиви (вж. фиг. 2).
Разгледани в сравнителен план двата най-силно конкуриращи се видове транспорт, автомобилният и железопътният, превозите по шосе се открояват като по-гъвкави и надеждни, тъй като не изискват предварителна заявка
за маршрути, осигуряват транспортирането на товарите на принципа „от
врата до врата”, конкуренцията в бранша е значителна, предвид факта, че
оперират много на брой превозвачи, превозите се извършват от един водач с
един автомобил, броят на спиранията е по-малък в сравнение с тези при железопътния транспорт.

25

Процент от общия обем на извършената работа, измерена в ткм.
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Преди транспортирането:
- Достъп до инфраструктура

Железопътен
транспорт:
- Предварително
заявени маршрути

Автомобилен
транспорт:
- Не е необходима
предварителна
заявка

- Административни пречки

- Един локомотив и
един машинист за
всяка отделна държава

- Един камион и
един водач за целия ЕС

- Конкуренция
между различните начини на
транспорт

- Ограничен брой
железопътни
предприятия

- Значителен брой
дружества за автомобилен превоз

Гъвкавост
Гъвкавост
и цена
Честота,
обслужване на
клиентите и цена
Гъвкавост
и цена

Транспортна
фаза:
- Първи и последен км

Цена

- Такси за достъп

- Няма превоз от
врата до врата

- Превоз от врата
до врата

Надеждност и
време за превоз

- Управление
на движението

- Използването на
всеки км от релсовия път се таксува
- Товарният превоз
е ощетен от гл.т.
на приоритетното
използване на
релсовите пътища
- Влаковете обикновено трябва да
спират за смяна на
локомотива, машиниста и т.н.

- В някои държави
е безплатен

Време за превоз

- Преминаване
на граници

- Товарният превоз
не е ощетен
- По-малко на
брой спирания

Източник: Европейска сметна палата. Специален доклад „Железопътни товарни
превози в ЕС – все още липсва развитие в правилната насока”, Люксембург, 2016, с. 29
(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_08/SR_RAIL_
FREIGHT
_BG.pdf,
28.01.2018).

Фиг. 2. Сравнение на някои от предизвикателствата
пред железопътния и автомобилния товарен превоз
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Влияние върху вземането на решение за превоз по шосе или с влак
оказва и състоянието на инфраструктурата, която рефлектира върху скоростта на движение на превозните средства. За железопътния транспорт
оценките са сравнително ниски, предвид факта че в доклада за глобалната
конкурентоспособност, разработен от Световния икономически форум за
2015-2016 г. средната оценка за ЕС-28 по отношение на показателя „качество на железопътната инфраструктура” е 4,30 пункта, а за пътна инфраструктура е 4,77 (вж. фиг. 3), за пристанищна 5,14 и за летищна 5,1026. Следователно, на основата на това проучване, железопътната инфраструктура е найслабо развита в границите на съюза.
Жп инфраструктура

Пътна инфраструктура

ЕС-28
Австрия
Белгия
България
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Естония
Ирландия
Испания
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Нидерландия
Полша
Португалия
Румъния
Словакия
Словения
Унгария
Финландия
Франция
Хърватска

7
6
5
4
3
2
1
0

Източник:
World Economic Forum Global Competitiveness Report
(http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard/countries/bulgaria/investmentsinfrastructure_en, 05.01.2018).

Фиг. 3. Оценки за „Качество на пътната и железопътната
инфраструктура” за страните-членки на ЕС-2827
26
27

За целите на проучването се използва скала от 1 (изключително слабо развита) до 7
(обширна и ефективна).
Кипър и Малта нямат развит железопътен транспорт.
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На европейската транспортна карта своето място намира и вътрешният воден транспорт, който се отличава с много високи нива по показателите за степен
на изпълнение на основната мрежа на TENT, които за повечето държави са 100%
(вж. фиг. 4). Изключения правят Белгия, Италия, Люксембург, Нидерландия,
Полша, Унгария и Франция, което фиксира средната оценка за ЕС на 89%28.

% 120
100
80
60
40
20
Хърватска

Франция

Финландия

Унгария

Словения

Словакия

Португалия

Полша

Нидерландия

Малта

Люксембург

Литва

Латвия

Италия

Испания

Германия

България

Белгия

ЕС-28

Австрия

0

Източник:
World Economic Forum Global Competitiveness Report
(http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard/countries/bulgaria/investmentsinfrastructure_en, 05.01.2018).

Фиг. 4. Оценки за „Обвързаността с TENT”
за страните-членки на ЕС-28
Вътрешните водни транспортни артерии са изключително важна част за
шест от деветте нови транспортни коридора и тяхната обвързаност с останалите елементи на транспортната мрежа на Европа ще допринесе за повишава-

28

„Обвързаността с TENT” се измерва в относителен дял и е актуална към 2014 г. Стойността за всички показатели за ЕС се изчислява като средна аритметична величина.
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не на скоростта на движение, намаляване на задръстванията и до по-малки
въздействия върху климата29:
- Коридорът „Северно море - Балтийско море” включва вътрешни водни
пътища между река Одер и немски, нидерландски и фламандски пристанища.
- Средиземноморският коридор включва река По.
- Коридорът „Ориент - Източно Средиземноморие” включва река Елба.
- Атлантическият коридор включва река Сена.
- Коридорът „Северно море - Средиземно море” включва реките Маас,
Рейн, Шелда, Сена, Сона и Рона.
- Коридорът „Рейн - Дунав” включва река Майн, канала Майн - Дунав,
цялото поречие на Дунав от Келхайм надолу по течението на реката, както и
река Сава.
Предвид предимствата на водния транспорт при превозите на товари,
свързани с високата пропускателна способност в дълбоководни реки, сравнително ниската себестойност на превозите, сравнително малките капитални
вложения и др., напредъкът обвързването на вътрешните водни пътища с
останалите инфраструктурни обекти е предпоставка за експлоатационна
готовност за осъществяване на превози, подчинени на принципа на мултимодалността.
В методиката на провеждания анализ се обвързва обемът на товарните
превози с БВП, което отчита съотношението между производителността на
товарния транспорт (в ткм) и брутния вътрешен продукт (вж. табл. 6). Товарният транспорт е от изключителна важност за всички икономически дейности, а търсенето на товарни превози е пряко свързано с икономическото
развитие. Нарастването на БВП в общия случай води до ръст в обема на товарните превози и обратно. В тази връзка низходящата крива на съотношението между обема на товарните превози (в ткм) и БВП отразява отделянето
на ръста в обема на превозите от икономическия растеж, а нарастващата
крива отразява обратното30.
29

30

Европейска Комисия. Нова политика на ЕС в областта на транспортната инфраструктура – основна информация. Брюксел. 2013 (http://europa. eu/rapid/pressrelease_MEMO-13-897_bg.htm, 03.01.2018).
Николова, Хр. Развитие на транспортния сектор в България в контекста на стратегията за устойчиво развитие и икономическата криза в страната. // Научни трудове на
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Таблица 6
Обем на товарните превози спрямо БВП за периода 2007 – 2015 г.
(2005 = 100)
Година/
2007
Държава
ЕС-28
100,9
Белгия
94,1
България
89,7
Чехия
97,9
Дания
85,8
Германия
104,0
Естония
75,9
Ирландия
95,7
Гърция
107,6
Испания
102,1
Франция
101,5
Хърватска
104,8
Италия
84,3
Кипър
78,8
Латвия
90,9
Литва
102,4
Люксембург
96,4
Унгария
126,7
Малта
94,4
Холандия
92,7
Австрия
99,2
Полша
111,5
Португалия
104,1
Румъния
94,4
Словения
107,5
Словакия
98,0
Финландия
88,6
Швеция
97,8
Великобритания 100,1

2008
98,8
86,7
92,8
98,1
81,0
102,5
71,9
91,5
111,8
94,9
95,5
110,0
85,0
82,5
95,6
101,3
89,6
125,2
91,4
91,0
93,3
113,1
88,7
83,8
118,7
97,3
91,3
100,7
95,0

2009
91,5
78,6
110,6
89,8
74,1
95,7
71,5
64,4
114,9
85,1
82,6
100,0
81,7
61,9
93,8
100,2
86,5
125,5
93,7
83,6
80,8
113,6
83,4
64,1
114,4
92,3
87,3
90,1
86,9

2010
94,0
79,5
118,4
99,7
67,6
96,7
75,9
59,2
126,9
84,9
83,7
98,1
84,2
68,9
100,8
109,2
87,1
124,8
90,5
91,8
82,6
122,7
81,2
59,5
124,4
91,0
90,8
91,6
88,8

Източник: Евростат.
УНСС, София, 2014, том 1, с. 173.
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2011
92,6
75,6
117,3
103,0
72,4
95,1
70,2
54,8
96,2
84,7
84,7
96,2
70,1
59,5
114,5
114,8
85,4
124,2
89,3
89,6
80,6
121,7
85,1
58,8
129
91,4
81,7
89,4
92,4

2012
90,7
75,3
132,7
98,4
73,1
91,4
60,3
54,6
104,6
84,1
79,0
95,8
63,9
58,5
111,7
113,6
77,0
124,8
87,0
87,3
74,9
124,3
80,8
61,9
127,1
90,4
79,5
83,2
94,0

2013
91,6
76,3
144,1
103,9
70,7
91,5
58,3
50,0
98,3
82,8
78,2
98,8
66,0
44,0
103,5
115,8
79,9
129,0
83,2
89,6
71,8
134,9
89,8
63,6
130,8
92,3
78,2
80,7
87,0

2014
90,4
73,8
144,8
100,9
70,0
90,7
50,7
48,8
99,6
83,4
75,4
101,2
62,1
37,9
103,7
119,4
83,6
129,3
76,9
89,1
73,1
131,7
85,5
61,7
131,2
93,2
76,6
91,3
82,2

2015
90,1
72,5
159,6
101,8
65,7
90,1
49,0
39,2
102,5
86,5
70,7
110,0
61,5
39,0
102,4
112,2
74,0
127,1
71,5
84,8
71,7
131,2
77,9
66,1
138,9
93,4
76,3
86,1
88,1

Данните на Евростат за обема на товарните превози спрямо БВП за
периода 2007 – 2015 г. са изчислени при базисна 2005 г. Единствено през
2007 г. е постигната приблизителна еднопосочност в ръста на БВП и на товарните превози от страните-членки на ЕС-28. След тази година обаче се
наблюдава изпреварващ ръст на БВП спрямо обема на извършената работа
от товарния транспорт. Причините могат да се търсят в различното влияние,
което кризата оказва върху икономиките на отделните държави. Забелязват
се държави като България, Унгария, Полша, Литва, Словения и др., които
отчитат обратна на общата тенденция, тоест обемът на извършената работа
от товарния транспорт изпреварва БВП на страната. Получените резултати
могат да бъдат свързани с промени, които настъпват в следствие на присъединяване на страните към ЕС, както по отношение на общата макроикономическа рамка, така и в частност на условията в транспортния сектор.
При други икономики, като Кипър, Естония, Испания, Италия, Португалия, Румъния и др., ефектите през годините се изразяват в значително
изоставане на товарните превози спрямо БВП, което може да се свърже, от
една страна, с ръст в стойностите на БВП спрямо 2005 г., а от друга, да се
корелира с обема на извършената работа от товарния транспорт, който бележи низходящ тренд на развитие спрямо базисната година.
В контекста на пътническите превози показателите отчитат съотношението между общия обем извършена работа от пътническия транспорт с
пътни и железопътни транспортни средства, измерена в пкм и БВП. Разгледани в динамика за ЕС-28 тези показатели отчитат сравнително постоянно
ниво през повечето години от разглеждания период на база 2005 г., гравитиращо между 96,0 и 97,9, като през 2010 г. е постигнато равнището на показателя, измерено през базисната 2005 г. (вж. табл. 7).
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Таблица 7
Обем на пътническите превози спрямо БВП за периода 2007 – 2015 г.
(2005 = 100)
Година/Държава 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ЕС-28
96,0
96,2 103,0 100,0
97,9
96,8
97,5
96,4
96,0
Белгия
97,2
98,6 101,1
99,5
98,4
98,7
94,2
94,4
91,4
България
96,3
95,5 100,3
99,7
99,4 100,9 102,3 107,0 107,6
Чехия
92,2
90,4
94,6
84,9
84,1
83,7
85,1
85,5
84,9
Дания
96,7
98,3 103,9 102,1 102,9 102,1 101,3 102,1 103,9
Германия
94,5
94,1 100,4
97,1
94,6
94,9
94,7
94,7
94,4
Естония
84,5
91,3 104,1
98,2
93,4
93,6
96,5
98,2 105,1
Ирландия
98,1 104,6 109,7 105,2 103,9 102,9 104,4
98,6
85,3
Гърция
100,4 104,8 109,5 114,3 124,1 132,1 135,5 136,2 138,5
Испания
95,1
94,8
99,1
95,5
96,0
95,3
96,0
89,7
90,9
Франция
96,4
96,0 108,8 107,6 105,9 106,3 106,1 101,7 100,7
Хърватска
99,5 102,1 107,5 104,7 102,1 106,6 108,1 108,8 107,4
Италия
96,8
97,7 108,5 104,9 100,1
92,0
99,4 102,4 106,5
Кипър
99,4 102,7 107,5 104,9 105,4 109,8 115,9 119,9 121,5
Латвия
100,1
94,0
96,6
98,9
87,7
85,0
83,8
86,6
88,9
Литва
92,9
87,8
96,6
86,4
75,5
82,2
77,8
57,0
56,5
Люксембург
92,6
96,0 100,3
93,7
93,0
95,5
93,6
91,5
91,0
Унгария
99,4
98,7 104,0 100,7
98,6 100,5
98,6
96,3
95,7
Малта
98,8
97,6 101,0
98,1
97,0
94,9
92,2
89,7
87,5
Холандия
93,9
90,2
94,6
92,3
91,3
89,5
93,7
92,6
86,7
Австрия
95,9
96,8
99,0
98,8
97,6
97,0
98,2
99,8 100,9
Полша
92,1
92,4
91,6
89,6
84,9
83,4
82,7
81,5
79,5
Португалия
97,7
98,2
99,9
95,7
96,8
99,3 100,1 100,7 100,8
Румъния
93,4
96,5 105,0 103,7 101,4 103,8 103,7 107,2 106,9
Словения
95,4
93,8 105,1 103,2 102,1 104,1 105,1 103,9 103,2
Словакия
80,7
76,5
76,2
73,4
72,1
71,0
70,1
68,9
68,5
Финландия
94,1
93,3 102,7 100,4
98,7 100,1 100,6 101,6 102,7
Швеция
95,1
95,6 100,5
94,2
92,8
92,8
91,7
91,1
89,0
Великобритания
96,5
96,7 100,6
96,9
95,2
94,7
92,3
91,4
90,0
Източник: Евростат.
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От особено значение за пътническите превози са добре развитите
транспортни мрежи, които оказват голямо влияние върху икономическия
растеж и позволяват на хората да пътуват до работа и с цел отдих. Тяхното
влияние може да рефлектира позитивно, като доведе до разширяване на пазара на труда, предлагане на повече възможности и подобряване на качеството на живот. Ето защо високото ниво на достъп до обществения транспорт
е важен стълб за решаване и на екологичните предизвикателства, пред които
са изправени градовете31.
2.2. Анализ на индикаторите за устойчивото развитие
на транспортния сектор, целящи намаляване
на вредните въздействия на транспорта върху заобикалящата среда
Освен с икономическите ефекти транспортът се свързва и с влиянието,
което оказва върху заобикалящата среда. В тази насока страните-членки на
ЕС имат поставени три цели до 2020 г. (известни като целите „20-20-20”):
намаляване с 20% на емисиите на парникови газове на ЕС в сравнение с нивата през 1990 г.; нарастване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийното потребление на ЕС до 20%; увеличаване на енергийната
ефективност на ЕС с 20%.
Всяка страна по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКОНИК) има задължението да провежда ежегодни инвентаризации на емисиите на парникови газове по източници и поглътители,
съгласно утвърдената от РКОНИК методология. Инвентаризациите обхващат емисиите на основните парникови газове: въглероден диоксид (СО 2),
метан (CH4), диазотен оксид (N2O), хидрофлуоркарбони (HFCs), перфлуоркарбони (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6), както и предшественици (прекурсори) на парниковите газове (NOx, CO и NMVOC) и серен диоксид
(SO2). За сравняване на различните парникови газове, чрез различната им
сила да ускоряват глобалното затопляне, от Междуправителствения комитет
по изменение на климата (IPCC) е създаден индекс, наречен „потенциал за
глобално затопляне” (ПГЗ). Въздействието на топлинната енергия на всички
31

Eurostat. Sustainable Development in the European Union: 2016 monitoring report of the
EU sustainable development strategy. EUROSTAT Statistical Books, p. 94.
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парникови газове се сравнява с въздействието на СО2 (ПГЗ=1) и се обозначава като СО2 еквивалент32. По отношение на емисиите на парникови газове,
които транспортът отделя, статистиката отчита общо емисиите, емисиите на
азотни оксиди (NOx) и на прахови частици. От данните в таблица 8 прави
впечатление, че най-висок относителен дял на парникови газове от транспорта отчитат Германия, Франция, Великобритания и Италия.
Таблица 8
Емисии на парникови газове от транспорта за периода 2007 – 2015 г.
(%)
Година/
Държава
ЕС-28
Белгия
България
Чехия
Дания
Германия
Естония
Ирландия
Гърция
Испания
Франция
Хърватска
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Унгария
Малта
Холандия
32

2007

2008

2009

100
2,812
0,825
1,891
1,438
15,597
0,246
1,456
2,348
10,954
14,027
0,642
13,073
0,226
0,390
0,530
0,662
1,324
0,059
3,627

100
2,892
0,887
1,926
1,443
15,977
0,240
1,417
2,334
10,607
13,717
0,640
12,675
0,236
0,377
0,540
0,690
1,351
0,061
3,752

100
2,890
0,877
1,923
1,407
16,367
0,228
1,328
2,700
10,129
13,949
0,660
12,437
0,243
0,340
0,459
0,654
1,386
0,059
3,706

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100
100
100
100
100
100
2,817 2,813 2,812 2,779 2,780 2,924
0,856 0,888 0,949 0,844 0,954 1,033
1,826 1,830 1,858 1,859 1,903 1,959
1,409 1,390 1,364 1,352 1,360 1,362
16,558 17,010 17,386 18,014 17,959 17,751
0,243 0,247 0,258 0,253 0,254 0,257
1,238 1,221 1,217 1,252 1,273 1,306
2,413 2,189 1,879 1,868 1,856 1,887
9,815 9,322 9,000 9,042 9,000 9,205
14,348 14,540 14,838 14,868 14,738 14,627
0,639 0,631 0,630 0,645 0,633 0,657
12,358 12,408 11,957 11,747 12,189 11,700
0,250 0,245 0,233 0,211 0,204 0,209
0,349 0,315 0,314 0,320 0,331 0,346
0,474 0,476 0,493 0,496 0,545 0,565
0,696 0,748 0,736 0,726 0,686 0,628
1,252 1,206 1,207 1,134 1,255 1,347
0,064 0,067 0,065 0,066 0,067 0,070
3,799 3,854 3,793 3,741 3,441 3,440

Изпълнителна агенция по околна среда. Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)
(http://eea.government.bg/bg/soer/2011/climate/climate2, 28.01.2018).
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Австрия
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Словакия
Финландия
Швеция
Великобритания

2,411
4,365
1,950
1,388
0,529
0,758
1,359
2,142

2,324
4,674
1,971
1,597
0,639
0,814
1,326
2,143

2,319
4,881
2,025
1,621
0,569
0,743
1,304
2,164

2,419
5,173
2,013
1,529
0,565
0,792
1,366
2,196

2,380
5,304
1,895
1,563
0,620
0,761
1,363
2,179

2,432
5,264
1,801
1,712
0,648
0,772
1,371
2,115

2,582
4,990
1,774
1,704
0,618
0,763
1,379
2,077

2,488
4,980
1,796
1,750
0,604
0,728
1,240
2,036

2,493
5,148
1,788
1,736
0,592
0,740
1,227
2,006

12,971 12,749 12,631 12,540 12,536 12,898 12,897 12,951 12,999

Източник: Евростат.

С оглед комплексно решаване на екологичните проблеми до 2030 г. ЕС
определя за задължителна цел намаляване на емисиите на парникови газове:
40% под нивата от 1990 г. За секторите, които не са обхванати от системата на
ЕС за търговия с емисии (като транспорта), до 2030 г. се изисква средно намаление на годишните емисии на парникови газове с 30% под базовата стойност
за 2005 г. Очаква се транспортният сектор да преизпълни своята цел. Освен
това някои държави-членки са избрали по-строги цели на национално равнище. Например Германия се ангажира да намали емисиите на парникови газове
от транспортния сектор с 40-42% до 2030 г. спрямо нивото от 1990 г.
През 2050 г. ЕС е определил цел за намаляване на емисиите на парникови газове от всички източници с 80-95% спрямо нивата от 1990 г. Докато
други сектори (производство, енергетика, търговия) са намалили емисиите
през последните години, транспортът е единственият, който отбелязва увеличение на европейско равнище от 1990 г. насам. Това е резултат, който се
отчита, въпреки намаляването на емисиите на CO2 в рамките на изпитателния цикъл на новите превозни средства и в голяма степен отразява нарастването в броя на превозните средства, броя на изминатите километри, преминаването към по-големи превозни средства и увеличаващата се разлика
между констатациите в тестовия цикъл и реалните емисии.
Очакванията в ЕС-28 за намаляване на вредните емисии от транспорт са
свързани с въвеждането на стандарта за емисии „Евро 6”, който фиксира преди всичко по-ниски максимални стойности на прахови частици и азотен оксид
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на километър. Считано от 1 септември 2014 г. дизеловите автомобили имат
право да излъчват само 80 мг азотен оксид на километър (предишната гранична стойност за дизела е 180 мг на километър). При бензиновите мотори
тази гранична стойност остава непроменена: 60 мг на километър. В Германия
към 2015 г. едва 1,2 млн. автомобила от общо 13,9 млн. отговарят на този
стандарт33 или това са 8,6% от автомобилния парк на страната.
През изследвания период 2007 – 2015 г. се наблюдава низходяща тенденция при емисиите на азотни оксиди (NOx), отделяни от автомобилен и от
друг вид транспорт, съответно с 34,628% и 23,759% в края на периода спрямо началото (вж. табл. 9).
Таблица 9
Емисии на азотни оксиди (NOx) от транспорта на ЕС-28
за периода 2007 – 2015 г.
Година/Вид
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
транспорт
Автомобилен
транспорт в 4562460 4218246 3852080 3682183 3510525 3302292 3168459 3083347 2982561
тона
Друг транс748597 732636 710546 693739 664728 629331 591681 565301 570737
порт в тона
Общо в тона 5311057 4950882 4562626 4375922 4175253 3931623 3760140 3648648 3553298
Общо в %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Автомобилен
транспорт в
85,905 85,202 84,427 84,146 84,079 83,993 84,264 84,507 83,938
%
Друг транс14,095 14,798 15,573 15,854 15,921 16,007 15,736 15,493 16,062
порт в %
Източник: Евростат.

Автомобилният транспорт отчита значително по-високи нива от останалите транспортни алтернативи, но следва да отбележим, че той реализира
и най-висок относителен дял по показателите за извършена работа: средният
33

Gefährliche Staubpartikel. Stickoxid-Belastung in vielen Städten über Grenzwert. //
RP.Online, 4.10.2015 (http://www.rp-online.de/panorama/ deutschland/greenpeacestickoxid-belastung-in-vielen-staedten-ueber-grenzwert-aid-1.5444395, 04.01.2018).
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относителен дял при превозите на товари по видове транспорт през изследвания период е както следва 76,00% за автомобилния, 17,73% за железопътния и 6,32% за вътрешния воден транспорт; за пътническите превози разпределението е следното – 83,256% за автомобилния, 7,422% за железопътния
и 9,344% за междуградски автобуси, градски автобуси и тролейбуси.
На тази основа се очертава и основният проблем на транспортната
система на Европа, който свързваме с липсата на баланс в експлоатацията на
отделните транспортни възможности, както при превозите на товари, така и
на пътници, което засилва ефектите от техните предимства и редуцира слабостите им.
Един от сериозните негативи на автомобилния транспорт е именно замърсяването на околната среда, а оттам и неговото вредно влияние върху
здравния статус на населението. Съществена част от проблема кореспондира с
т. нар. прахови частици. Размерът на праховите частици и техният химичен
състав определят физичните и химичните свойства на праха. От значение за
здравния ефект са свойствата като размер на частиците, геометрична форма и
замърсители, прилепнали към повърхността. Много фини прахови частици
могат да проникнат в белите дробове и да предизвикат неблагоприятни ефекти върху здравето на човека, поради това техните емисии са обект на изследователски интерес. Финото замърсяване с прах се причинява не само от директни емисии на фин прах, но и в значителна степен от емисиите на газообразни
замърсители като амоняк, серен диоксид и азотни оксиди. Те взаимодействат
помежду си във въздуха и образуват така наречените „вторични” частици.
Отново начело в класацията се подреждат Германия с 11,385% за 2015
г. и Италия (11,638%), но за разлика от тях по тези показатели Великобритания (3,585%) и Франция (2,174%) отчитат значително по-ниски относителни
дялове в рамките на целия изследван период (вж. табл. 10).
В ЕС отчитат като сериозен проблема с фините прахови частици. През
2013 г. транспортният сектор на ЕС е произвел съответно 13% и 15% от съвкупните първични емисии на фини прахови частици с диаметър 10 микрона
(ФПЧ10) и 2,5 микрона (ФПЧ2,5). От 1990 г. насам емисиите от горивните
системи на превозните средства са намалели, което отразява напредъка в
автомобилните технологии (например филтрите за частици).
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Таблица 10
Относителен дял на емисиите на прахови частици от транспорта
за отделните държави-членки на ЕС-28 през периода 2007 – 2015 г.
(%)
Година/Държава
ЕС-28
Белгия
България
Чехия
Дания
Германия
Естония
Ирландия
Испания
Франция
Хърватска
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Унгария
Малта
Холандия
Австрия
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Словакия
Финландия
Швеция
Великобритания

2007

2008

2009

2010

100
0,031
0,364
2,253
0,510
10,415
0,019
5,241
9,770
1,908
0,056
12,894
0,022
1,429
1,525
1,059
2,505
0,259
6,808
0,799
2,335
0,387
0,748
0,377
1,475
3,110
0,748
4,390

100
0,030
0,421
1,887
0,519
10,296
0,019
5,273
7,254
1,973
0,055
13,105
0,022
1,316
1,911
0,910
2,866
0,247
6,170
0,750
2,626
0,366
0,897
0,400
1,077
3,506
0,730
4,402

100
100
100
100
100
100
100
0,030 0,030 0,029 0,028 0,027 0,027 0,027
0,406 0,403 0,458 0,536 0,492 0,562 0,602
1,803 1,576 1,422 1,229 1,387 1,287 1,244
0,535 0,620 0,640 0,656 0,648 0,616 0,589
10,738 10,685 10,882 10,972 11,308 11,432 11,385
0,017 0,018 0,018 0,020 0,020 0,020 0,021
5,627 5,214 5,123 4,586 4,676 4,729 4,777
7,432 7,675 7,278 6,905 6,495 6,624 6,392
2,064 2,207 2,233 2,397 2,370 2,222 2,174
0,053 0,048 0,047 0,045 0,047 0,049 0,056
12,680 13,333 14,279 13,765 12,981 13,783 11,638
0,022 0,022 0,021 0,019 0,018 0,017 0,019
1,371 1,461 1,313 1,632 1,898 1,967 1,974
1,573 1,671 1,849 1,764 1,768 1,748 1,753
1,025 0,925 1,028 0,981 0,945 0,850 0,748
2,871 2,928 2,298 2,313 2,209 2,578 3,009
0,282 0,148 0,204 0,224 0,252 0,000 0,000
5,337 9,306 7,967 6,848 6,089 0,000 0,000
0,767 0,780 0,763 0,805 0,850 0,913 0,908
3,005 3,021 3,242 3,369 3,109 3,286 3,779
0,355 0,361 0,330 0,309 0,332 0,339 0,309
0,879 0,851 0,960 1,176 1,170 1,167 1,229
0,335 0,356 0,366 0,337 0,335 0,315 0,287
1,144 1,306 1,196 1,258 1,333 1,478 1,765
3,956 3,466 3,620 3,354 3,166 3,112 2,798
0,707 0,695 0,759 0,678 0,803 0,749 0,736
4,462 4,458 3,792 4,128 3,546 3,668 3,585

Източник: Евростат.
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2011

2012

2013

2014

2015

За сметка на това обаче емисиите на фини прахови частици от износване на спирачките и гумите са се увеличили. Днес източниците извън горивната система произвеждат голям дял от общите емисии на фини прахови
частици от МПС – около половината от емисиите на ФПЧ10 и една трета от
тези на ФПЧ2,5. Освен това емисиите от международния воден транспорт в
европейските морета добавят още 15% към общите емисии на ФПЧ2,5 в ЕС.
Това е проблем особено в големите пристанищни градове34.
Мерки за решаване на проблема са заложени в новите поправки на
Протокола от Гьотеборг35, където за първи път в списъка на замърсителите
са включени и фините прахови частици. Европейският съвет очаква до 2020
г. те да намалеят с 22%, а до 2030 г. с 49%. В поправките на документа вече
има текстове, които принуждават отделните страни да въвеждат национални
цели, свързани с намаляване на вредните емисии в атмосферата до 2030 г.
По-строги задължителни цели ЕС въвежда и за средните емисии на
CO2 за новите леки коли и микробуси, предвид ръста на тяхното търсене.
През 2015 г., в сравнение с предходната година, продажбите на нови леки
автомобили в ЕС се е увеличило с 9%, като са регистрирани общо 13,7 милиона нови автомобили, които от 2005 г. са маркирани с клас на ефективност от „A” до „G” на база отделяния CO2, измерван в g/km. Целта на тази
маркировка е да запознае потребителите със степента на екологичност на
съответното превозно средство. През 2013 г. Европейският парламент приема решение за лимитиране на този вид газ, отделян в атмосферата, което
определя леките автомобили да емитират 95g CO2 на километър, а лекотоварните автомобили 175g CO2 на километър36.
За периода 2007 – 2016 г. най-високи средни емисии на СО2 на км от
нови леки автомобили отчитат Прибалтийските републики като прогнозните
данни към 2016 г. регистрират за Естония 133,9 g CO2 /km, за Латвия 128,9 g
CO2 /km и за Литва 126,2 g CO2 /km (вж. табл. 11).
34

35

36

Европейска агенция по околна среда. Транспортът в Европа: основни факти и тенденции (https://www.eea.europa.eu/bg/signals/signali-2016-g/statii/ transportat-v-evropaosnovni-fakti, 04.01.2018).
Протокол от 1999 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на
въздуха на далечни разстояния, за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и
тропосферния озон.
The International Council on Clean Transportation (ICCT) (https://www.
theicct.org/issues/co2-standards, 04.01.2018).
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Таблица 11
Средни емисии на СО2 на км от нови леки автомобили, регистрирани
в отделните държави-членки на ЕС-28 през периода 2007 – 2016 г.
(g CO2 /km)
Година/
Държава
ЕС-28
Белгия
България
Чехия
Дания
Германия
Естония
Ирландия
Гърция
Испания
Франция
Хърватска
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Унгария
Малта
Холандия
Австрия
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Словакия
Финландия
Швеция
Великобритания

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

:
152,8
171,6
154,2
159,8
169,5
181,6
161,6
165,3
153,2
149,4
:
146,5
170,3
183,5
176,5
165,8
155,0
147,8
164,8
162,9
153,7
144,2
154,8
156,3
152,7
177,3
181,4
164,7

:
147,8
171,5
154,4
146,4
164,8
177,4
156,8
160,8
148,2
140,1
:
144,7
165,6
180,6
170,1
159,5
153,4
146,9
156,7
158,1
153,1
138,2
156,0
155,9
150,4
162,9
173,9
158,2

:
142,1
172,1
155,5
139,1
154,0
170,3
144,4
157,4
142,2
133,5
:
136,3
160,7
176,9
166,0
152,5
153,4
135,7
146,9
150,2
151,6
133,8
157,0
152,0
146,6
157,0
164,5
149,7

:
133,4
158,9
148,9
126,2
151,1
162,0
133,2
143,7
137,9
130,5
:
132,7
155,8
162
150,9
146,0
147,4
131,2
135,8
144,0
146,2
127,2
148,5
144,4
149,0
149,0
151,3
144,2

:
127,2
151,4
144,5
125,0
145,6
156,9
128,3
132,7
133,8
127,7
:
129,6
149,9
154,4
144,4
142,2
141,6
124,7
126,1
138,7
144,5
122,8
140,7
139,7
144,9
144,0
141,8
138,0

:
128,0
149,2
140,8
117,0
141,6
150,3
125,1
121,1
128,7
124,4
:
126,2
144,3
152
144,2
137,0
140,8
121,5
118,6
135,7
141,3
117,6
139,0
133,4
141,0
139,1
135,9
132,9

:
124,0
141,7
134,6
112,7
136,1
147
120,7
111,9
122,4
117,4
127,1
121,1
139,2
147,1
139,8
133,4
134,4
118,7
109,1
131,6
138,1
112,2
132,1
125,6
135,1
131,8
133,2
128,3

123,4
121,3
135,9
131,6
110,2
132,5
140,9
117,1
108,2
118,6
114,2
115,8
118,1
129,8
140,4
135,8
129,9
133,0
115,3
107,3
128,5
132,9
108,8
128,2
121,3
131,7
127,4
131,0
124,6

119,5
117,9
130,3
126,3
106,2
128,3
137,2
114,1
106,4
115,3
111,0
112,8
115,2
125,7
137,1
130,0
127,5
129,6
113,3
101,2
123,7
129,3
105,7
125,0
119,2
127,6
123,0
126,3
121,3

118,1
115,9
125,8
121,1
106,1
127,0
133,9
112,0
106,3
114,4
109,8
111,7
113,5
123,5
128,9
126,2
126,1
125,9
111,7
105,9
120,5
125,9
104,7
122,0
119,0
124,9
120,0
123,1
120,1

Източник: Евростат.
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Следва да се отбележи фактът, че именно тези държави показват и
много високи резултати по отношение на редуцирането на стойностите по
този показател, заедно със Скандинавските страни, които са намалили емисиите на CO2 спрямо 2007 г. както следва: Холандия с 58,9 g CO2 /km, Швеция с 58,3 g CO2 /km, Финландия с 57,3 g CO2 /km.
В ЕС новите леки и лекотоварни автомобили (микробуси) са предмет на
задължителни стандарти за въглероден диоксид до 2020 – 2021 г. Стандартите
за CO2 са доказали ефективността си за намаляване на емисионните нива на
новите моторни превозни средства. За да се постигнат целите на Европа в областта на климата, годишният темп на намаляване на емисиите на CO2 за превозните средства, които ще бъдат на пазара през 2020 – 2030 г., трябва да е значително по-висок в сравнение с предходните години37.
В унисон с европейската отговорност към опазването на околната среда Холандия, Франция и Великобритания дефинират високи цели на национално равнище по отношение на продажбите на нови автомобили. В Холандия всички нови автомобили, които ще се продават в страната след 2030 г.,
трябва да имат нулеви вредни емисии; Франция възнамерява да забрани
продажбата на бензинови и дизелови автомобили до 2040 г.
Отговорният модел на поведение във всяка европейска държава ще
доведе до общ кумулативен ефект и ще допринесе за постигане целите на
Съюза, насочени към опазване на заобикалящата среда. В Европа обект на
внимание са не само параметрите на парниковите газове, генерирани от
транспортната система и тяхното влияние върху околната среда, а отговорностите се фокусират с особен приоритет върху здравето и живота на хората. В абсолютни измерения през 2015 г. 24 689 души са изгубили живота си
по пътищата на ЕС. Най-много те са в Германия (3459 души), Франция (3459
души), Италия (3428 души), но ако се отнесе броят на загиналите при ПТП
към броя на населението, резултатите променят конфигурацията и държавите, които отчитат най-високи загуби на човешки животи по пътищата, са
България, Румъния и Латвия (вж. табл. 12, фиг. 5).
37

Mock, P. 2020-2030 CO2 standards for new cars and light-commercial vehicles in the
European Union. The International Council on Clean Transportation (ICCT). October 2017,
р. 1 (https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Post-2020-CO2-stdsEU_briefing_20171026_rev20171129.pdf, 04.01.2018).
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Таблица 12
Брой на загиналите при ПТП
в страните от ЕС-28 за периода 2007 – 2015 г.
Година/
2007 2008 2009 2010 2011
2012
2013
2014
Държава
Белгия
1071
944
944
840
862
770
723
727
България
1006 1061
901
776
657
601
601
661
Чехия
1221 1076
901
802
772
742
655
688
Дания
406
406
303
255
220
167
191
182
Германия
4949 4477 4152 3648
4009
3600 3339
3377
Естония
196
132
98
79
101
87
81
78
Ирландия
338
280
238
212
186
162
188
193
Гърция
1612 1555 1456 1258
1141
988
879
795
Испания
3823 3100 2714 2479
2060
1903 1680
1688
Франция
4620 4275 4273 3992
3963
3653 3268
3384
Хърватска
619
664
548
426
418
390
368
308
Италия
5131 4731 4237 4114
3860
3753 3401
3381
Кипър
89
82
71
60
71
51
44
45
Латвия
419
316
254
218
179
177
179
212
Литва
740
499
370
299
296
302
256
267
Люксембург
46
35
48
32
33
34
45
35
Унгария
1232
996
822
740
638
606
591
626
Малта
14
15
15
13
16
9
17
10
Холандия
709
677
644
537
546
562
476
477
Австрия
691
679
633
552
523
531
455
430
Полша
5583 5437 4572 3908
4189
3571 3357
3202
Португалия
974
885
840
937
891
718
637
638
Румъния
2800 3061 2796 2377
2018
2042 1861
1818
Словения
293
214
171
138
141
130
125
108
Словакия
667
622
384
371
328
352
251
291
Финландия
380
344
279
272
292
255
258
229
Швеция
471
397
358
266
319
285
260
270
Великобритания 3059 2645 2337 1905
1960
1802 1770
1854
ЕС-28
43159 39605 35359 31506 30689 28243 25956 25974
Източник: Евростат.
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2015
732
708
734
178
3459
67
166
805
1689
3461
348
3428
57
188
242
36
644
11
531
479
2938
593
1893
120
274
266
259
1806
26112
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50000
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40000

35359

35000

31506

30000

30689 28243

25000

25956 25974 26112

20000
15000
10000
5000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Фиг. 5. Брой на загиналите при ПТП
в страните от ЕС-28 за периода 2007 – 2015 г.
Общата тенденция, която се наблюдава през периода 2007 – 2015 г. за
страните от ЕС-28, е оптимистична, тъй като очертава низходящо развитие,
което констатира спад в броя на загиналите при ПТП през 2015 г. спрямо
2007 г. в размер на 39,498%. Според официалната статистика средното равнище на смъртност при автомобилни злополуки в ЕС през 2015 г. възлиза на
48 жертви на 1 млн. души или с 35 жертви на 1 млн. по-малко загинали в
сравнение с началото на периода. В България и Румъния цифрата е значително по-висока.
По този показател в България и Румъния загиналите са съответно 99 на
1 млн. души и 95 на 1 млн. души. Двете страни следва да предприемат мерки, с които да ограничат смъртността в следствие от транспортни произшествия на пътя, като прилагат добри практики от други държави. Пример в
това отношение е Гърция, която успява да намали на половина случаите с
летален край в резултат от ПТП за периода 2007 – 2015 г. и от 144 жертви на
1 млн. души през 2007 г. да сведе показателя до 73-ма души. Мерките, които
Гърция предприема за справяне с проблема, включват: за опасна маневра
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наказанието е 700 евро глоба, 30 дни без свидетелство за правоуправление и
спиране на автомобила от движение за 10 дни; за преминаване на червен
светофар отново се предвижда 700 евро глоба, сваляне на табелите на автомобила за 60 дни и отнемане на шофьорската книжка на водача за 20 дни; за
неспазване на сигнализацията на жп прелез или неправилно изпреварване
санкцията е 700 евро и 20 дни отнема на свидетелството за управление на
МПС; за превишаване на максимално допустимата скорост с 30 км/ч или за
движение по магистралата с над 150 км/ч – глобата е 350 евро и 90 дни без
свидетелство за управление на МПС; за употребата на алкохол от 0,25 мг/л
до 0,40 мг/л глобата е 200 евро, а от 0,40 мг/л до 0,60 мг/л – 700 евро и 90
дни лишаване от правоуправление, за над 1,1 промила санкцията е 1200 евро, шест месеца без свидетелство за управление на МПС и евентуално два
месеца затвор38. Следователно, чрез законодателни промени се търси ефект
върху самосъзнанието и повишената отговорност на водачите на МПС. Съществуват и възможности по отношение на подобряване на пътната инфраструктура: повече осветени участъци, насищане с пътни знаци с предупредителен характер, използване на защитни пътни съоръжения (мантинели, прегради и др.) и др.
Очевидно предприетите рестриктивни мерки в Гърция акумулират резултати и намаляват произшествията по пътищата на страната, които завършват със смъртен случай. Това дава основание да се приложи техният опит
и в страни като България и Румъния в борбата им за съхраняване на човешки животи, отнети в следствие от ПТП.
Като индикатор на средата в методиката на Евростат се използват
хармонизирани индекси на потребителските цени (ХИПЦ) на държавитечленки на ЕС-28 (вж. табл. 13, фиг. 6).

38

Съюз на българските автомобилисти (СБА). Какво трябва да знаем, ако пътуваме до
или през Гърция (http://www.uab.org/какво-трябва-да-знаем-ако-пътуваме-до-3/,
06.01.2018).
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Таблица 13
Хармонизирани индекси на потребителските цени (ХИПЦ)
на държавите-членки на ЕС-28 за периода 2007 – 2016 г. 39
(2015=100)
Година/
Държава
ЕС-28
Белгия
България
Чехия
Дания
Германия
Естония
Ирландия
Гърция
Испания
Франция
Хърватска
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Унгария
Малта
Холандия
Австрия
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Словакия
Финландия

39

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

97,73
97,74
96,06
96,21
96,16
94,45
149,90
141,30
106,20
96,90
155,44
130,40
120,24
97,58
92,08
116,22
87,80
116,37
126,91
123,53
90,78
94,49
117,48
91,28
100,44
113,40
103,67

97,40
97,41
96,26
96,37
96,32
94,96
157,36
134,20
105,10
97,60
145,71
129,60
117,51
96,76
93,13
112,98
89,00
114,80
125,91
126,23
91,68
96,21
117,44
90,57
101,61
109,80
100,48

97,29
97,30
95,79
95,85
95,82
95,60
148,68
122,10
104,40
97,60
130,86
123,30
109,78
94,06
93,54
109,55
90,10
111,06
116,33
115,49
93,00
101,31
105,63
90,55
102,21
110,10
99,64

97,83
97,83
95,79
95,82
95,80
96,18
140,23
108,60
103,90
97,70
127,79
116,20
114,53
93,39
93,45
105,84
91,00
106,31
110,59
109,22
93,93
101,76
100,86
90,76
100,67
108,00
98,41

98,43
98,43
96,74
96,77
96,75
97,06
132,38
104,40
102,80
98,40
125,82
111,00
110,62
95,21
94,80
104,35
93,20
105,33
109,13
106,44
94,91
100,59
103,04
90,98
100,29
105,60
101,27

98,71
98,72
97,47
97,49
97,47
96,84
127,06
101,10
101,70
98,60
118,16
109,00
108,02
96,68
96,51
106,06
94,40
104,63
103,34
104,36
95,72
97,89
103,55
91,93
100,28
104,10
99,94

98,82
98,82
97,98
97,99
97,97
97,18
120,54
98,80
100,90
98,60
111,65
105,90
102,78
97,06
97,87
103,45
95,20
104,56
99,32
102,83
96,60
95,87
99,19
96,47
100,13
102,70
98,99

Данните за 2016 г., публикувани от Евростат, са прогнозни.
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2014 2015 2016
99,44
99,44
98,91
98,92
98,91
98,47
111,58
98,80
99,90
98,90
105,65
102,70
100,65
98,14
99,19
100,72
98,10
101,39
99,77
101,35
97,34
97,19
100,46
97,67
100,68
101,30
98,93

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100,36
100,36
100,85
100,85
100,86
103,41
92,10
102,30
98,60
101,40
95,62
96,60
97,18
101,93
99,88
98,96
101,00
99,77
100,97
98,40
101,53
102,29
102,26
101,79
99,33
99,90
101,04

Швеция
Великобритания

80,85 87,83 94,62 93,38 94,90 98,56 99,33 100,05

100 99,24

142,35 137,29 129,76 115,38 109,87 105,96 102,75 101,95

100 97,60

Източник: Евростат.

2015=100
101
100,5
100
99,5
99
98,5
98
97,5
97
96,5
96
95,5

100,36
100
99,44

97,73

98,43

98,71

98,82

97,83

97,4
97,29
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Фиг. 6. Хармонизирани индекси на потребителските цени (ХИПЦ)
на държавите-членки на ЕС-28 за периода 2007 – 2016 г.
Този индикатор е сравнима мярка на инфлацията на страните от ЕС и е
един от критериите за ценовата стабилност, като обхваща крайните парични
потребителски разходи на следните категории домакинства на икономическата територия на дадената страна в съответствие с вътрешната концепция
за потребление: разходи на резидентни домакинства, вкл. институционалните (колективните) домакинства; разходи на нерезидентите (чуждестранни
граждани). ХИПЦ изключва: разходите на резидентни домакинства в чужбина; разходите за потребителски стоки с цел бизнес. Също така ХИПЦ отразява средните разходи на домакинствата в еврозоната за определена кошница продукти, която включва средно около 700 стоки и услуги.
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темп на инфлация (%)

За изследвания период ХИПЦ на база 2015 г. не отразява сериозни
флуктуации. Движението на показателя е от 3,07 между двете екстремални
стойности: най-ниската през 2009 г. (97,29) и най-високата през 2016 г.
(100,36). Това е индикация за стабилност на макрорамката на странитечленки на ЕС-28, имайки предвид че Европейската централна банка (ЕЦБ)
се стреми да поддържа измерения чрез ХИПЦ годишен темп на инфлация
под но близо до 2% в средносрочен план40.
Конкретно за транспорта ХИПЦ включва годишен темп на изменение
на потребителските цени за подгрупата „Транспорт”.

Години

Фиг. 7. Хармонизиран индекс на потребителските цени
за подгрупата „Транспорт” (годишен темп на изменение)
за страните от Еврозоната за периода януари 2000 – ноември 2017 г.41
През януари 2000 г. темпът на инфлация за подгрупата „Транспорт” за
страните от Еврозоната е 5,3%, който със сериозни динамични изменения
преминава през нива от -5,5% (юли 2009 г.) и достига до 3% в края на 2017 г.
40

41

Статистика на Еврозоната (https://www.euro-area-statistics.org/inflation-rates?cr=oecd
&lg=bg&page=0&charts=ICP.M..N.000000.4.ANR+ICP.M..N.070000.4.ANR+ICP.M..N.
020000.4.ANR&template=1, 07.01.2018).
Пак там.
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Наблюдават се дефлационни процеси, съпътстващи държавите от Еврозоната през 2009 г., които имат своя аналог и през 2015 г.
В заключение можем да отбележим, че ЕС-28, прилагайки научнообоснована методика, съставена от рамкови индикатори за устойчиво развитие на товарния и пътническия транспорт, системно провежда мониторинг
на динамиката в развитието на сектора и емпирично измерва ефектите, които съпътстват осъществяването на транспортната дейност, върху околната
среда, общественото здраве и икономиката. На тази основа могат да бъдат
проследени ключови тенденции в развитието на транспорта за странитечленки на ЕС и да бъдат локализирани възможности за прилагане на устойчиви практики при движението на материални и човешки потоци.
Глава трета
Ключови тенденции и възможности
за устойчиво развитие на транспорта
на Европейския съюз
3.1. Ключови тенденции за устойчиво развитие
на транспорта в ЕС
Ключовите тенденции, които могат да се откроят на базата на проведеното емпирично изследване, са следните:
1. Растежът на БВП надхвърля увеличаването на енергийното потребление в транспортния сектор преди и след 2010 г., което може да се определи като положителна тенденция, тъй като показва, че производството на
стоки и услуги е изпреварващо спрямо енергийното потребление на отделните видове транспорт.
2. След 2007 г. се наблюдава изпреварващ ръст на БВП спрямо обема
на извършената работа от товарния транспорт за целия ЕС-28, което акумулира ефектите от разнопосочното движение по тези показатели в отделните
държави-членки. Докато при България, Унгария, Полша, Литва, Словения и
др. обемът на извършената работа от товарния транспорт изпреварва БВП на
страната, то при други икономики като Кипър, Естония, Испания, Италия,
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Португалия, Румъния и др. ефектите през годините се изразяват в значително изоставане на товарните превози спрямо БВП. Очевидно държавите
очертават дисбаланс по този показател, като преобладават националните
икономическите системи с бърз ръст на БВП и по-ниски нива на нарастване
на обема на извършената работа от товарния транспорт.
3. Потреблението на енергия сред основните видове транспорт (въздушен, автомобилен, железопътен и вътрешен воден) между 1990 г. и 2015
г., измерено общо в 1 000 тона нефтен еквивалент, нараства, като най-голям
ръст в ЕС-28 бележи международната авиация. В границите на периода от
2007 до 2015 г. всички транспортни варианти редуцират консумацията на
енергия, като най-значително намаляват нивата при вътрешния воден транспорт.
4. Наблюдава се категоричен превес на автомобилния транспорт както
при превозите на пътници, така и на товари. Сериозно предимство на този
транспортен вариант осигурява степента на изграденост на пътната мрежа,
която отчита много по-високи нива по отношение на показателите за гъстота
и степен на задоволеност спрямо инфраструктурната осигуреност на основната конкурентна алтернатива, каквато е железопътният транспорт. При избор
на транспорт се вземат под внимание и редица фактори, свързани с финансовите разходи, осигуряването на гъвкави и надеждни транспортни варианти и
др. Категорично се стига до заключението, че икономическите оператори на
транспортния пазар не отчитат влиянието, което техните решения оказват
върху околната среда, а водещият мотив е подчертано икономически и пряко
корелира със стремежа за утвърждаване на пазарните позиции в конкурентна
среда на базата на удовлетворяване на изискванията на клиентите.
5. По отношение на пътническите превози и тяхната релация с БВП се
наблюдава, че през 2010 г. промените в стойностите на БВП са довели до
реципрочни промени и в обемите извършена работа при превозите на пътници, но преди и след тази година обемът на пътническите превози отстъпва
на темповете, с които нараства БВП.
6. Най-висок относителен дял на парникови газове от транспорт, които
включват въглероден диоксид (СО2), метан (CH4), диазотен оксид (N2O) и др.,
отчитат Германия, Франция, Великобритания и Италия. С оглед комплексното
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решаване на проблема за вредното влияние на транспорта върху екологичното
равновесие в природата ЕС поставя конкретни цели, които следва да бъдат постигнати от европейските партньори в строго определени времеви граници. Залага се на дългосрочно целеполагане и очакванията са да се постигнат кардинални резултати, които през 2050 г. да доведат до намаляване на емисиите на
парникови газове от всички източници с 80-95% спрямо нивата от 1990 г.
Прогнозира се, че резултати ще бъдат постигнати с въвеждането на стандарта
за емисии „Евро 6”, който фиксира преди всичко по-ниски максимални стойности на прахови частици и азотен оксид за емисиите на километър.
7. През изследвания период 2007 – 2015 г. се наблюдава низходяща
тенденция при емисиите на азотни оксиди (NOx), отделяни от автомобилен
и от друг вид транспорт. Очертава се връзката между високия относителен
дял на превозите по шосе както на пътници, така и на товари и отпечатъците, които пътните превозни средства оставят в атмосферата под формата на
азотни оксиди, прахови частици и др. Изходът е да се търсят възможности за
стимулиране на експлоатационната активност на природощадящи видове
транспорт, какъвто е железопътният и развитие на многомодални транспортни системи, които да намалят автомобилните превози.
8. В ЕС отчитат като сериозен проблема с фините прахови частици, тъй
като те се причиняват не само от директни емисии на фин прах, но и в значителна степен от емисиите на газообразни замърсители като амоняк, серен диоксид и азотни оксиди, които взаимодействат помежду си във въздуха. Мерки
за решаване на проблема са заложени в новите поправки на Протокола от
Гьотеборг, които принуждават отделните страни да въвеждат национални
цели, свързани с намаляване на вредните емисии в атмосферата до 2030 г.
9. По-строги задължителни цели ЕС въвежда и за средните емисии на
CO2 за новите леки коли и микробуси, предвид ръста на тяхното търсене.
През 2013 г. Европейският парламент приема решение за лимитиране на
този вид газ, отделян в атмосферата, като целта е леките автомобили да емитират 95g CO2 на километър, а лекотоварните – 175g CO2 на километър. В
резултат на предприетите мерки се наблюдава спад на средните емисии на
СО2 на км от нови леки автомобили в ЕС през периода 2014 – 2016 г.
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10. В абсолютни измерения за периода 2007 – 2015 г. 276 684 души са
изгубили живота си по пътищата на ЕС. Тенденцията, очертана по този показател, може да бъде определена като положителна, предвид факта че се
наблюдава спад в размер на 59,706% в края на периода спрямо началото.
Особено обезпокоителна е ситуацията по пътищата на България и Румъния,
където се отчитат най-високи нива на загинали на 1 млн. души. Пример за
прилагане на адекватни пакети от мерки в това отношение е Гърция, която
успява да намали наполовина случаите с летален край в резултат от ПТП за
периода 2007 – 2015 г.
11. В методиката на Евростат като индикатор на средата се използват
хармонизирани индекси на потребителските цени (ХИПЦ) на държавитечленки на ЕС-28, които през изследвания период не отразяват сериозни
промени, разгледани в динамика. Конкретно за транспорта ХИПЦ включва
годишен темп на изменение на потребителските цени за подгрупата „Транспорт” за страните от Еврозоната, на базата на който се констатират дефлационни процеси през 2009 г., променили своята посока на изменение и установени на трипроцентно равнище в края на 2017 г.
В обобщение може да се констатира, че тенденциите, които се очертават по отношение на устойчивото развитие на транспорта в ЕС, са положителни, установени на база анализ на динамиката в развитието на индикаторите, целящи осигуряване на висока мобилност на товари и пътници и намаляване на вредните въздействия на транспорта върху заобикалящата среда.
На тази основа могат да бъдат разкрити някои възможности за развитие на
транспорта в ЕС в унисон с идеята за устойчив растеж, както на макро-, така
и на микроравнище, тъй като акумулираните данни на Евростат на практика
отразяват влиянието, което юридическите и физическите лица оказват върху
средата и с основание следва да се разглеждат възможностите, разкриващи
се пред фирмите и обществото, и отговорностите, които те следва да поемат
по посока на устойчивото развитие на транспорта.
3.2. Възможности за устойчиво развитие на транспорта в ЕС
В стратегията на ЕС за устойчиво развитие едно от седемте ключови
предизвикателства е свързано с устойчивия транспорт, чиято основна цел е
да се гарантира, че европейските транспортни системи отговарят на иконо137

мическите, социалните и екологичните потребности на обществото, като
същевременно се сведе до минимум тяхното нежелано въздействие върху
икономиката, обществото и околната среда42.
В тази разработка възможностите за устойчиво развитие на транспорта на
страните-членки на ЕС сведохме до две основни, които могат да бъдат прилагани на фирмено равнище: 1) в областта на информационната обезпеченост и
персоналната мотивираност; 2) използването на персонални смарт инструменти
и технологии, които да повлияват върху индивидуалното поведение.
Не бива да се изключват и възможностите, които разкрива интегрираното и устойчиво развитие на мултимодални транспортни системи за пътници и
за товари, изграждането на железопътни, пътни и въздушни мрежи с достатъчен капацитет (включително мрежа от действащи регионални летища), ефективните морски, крайбрежни и вътрешни водни пътища и мрежа от второстепенни пътища, свързващи градските центрове с техните хинтерланди.
Постулатите на устойчивото развитие са интегрална част от търговията, която е сектор, развиващ потенциал за насърчаване на екологичните решения в транспорта, подпомаган и от политиките на отделните държави,
насочени към насищане на пътищата с превозни средства, щадящи заобикалящата среда.
Търговската практика познава редица техники за стимулиране на продажбите на фирмено равнище, които трябва да бъдат използвани за насърчаване продажбите на електромобили и хибридни автомобили като транспортни средства, задвижвани от алтернативни горива:
Електромобилът е автономно транспортно средство, задвижвано от електродвигател. Електроенергията се получава от химичен източник на ток –
акумулаторна батерия или електрохимичен генератор43.
Въпросът е автомобилите да бъдат задвижвани с електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), а не с електроенергия, произведена от въглища. Конкретна стъпка са т.нар. „умни мрежи”. При
тях, за разлика от сегашните, електроенергията не се излъчва от една цент42
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Archive: Eurostat, Sustainable development – transport (http://ec. europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Sustainable_development__transport#Further_Eurostat_information, 28.12.2017).
Жеков, Т. Електромобили за градски условия. Русенски университет. СНС’2009, с. 26.
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рала във всички посоки, а може да се движи и от източника към потребителя, и от потребителя към източника. За да се случи това, е необходима специализирана високотехнологична апаратура, която да контролира процесите. Всъщност „умните мрежи” са задължителната инфраструктура, за да се
развият производството и използването на електрически автомобили. Но и
при днешния енергиен микс електрическите автомобили са по-екологични
от тези с бензинови и дизелови двигатели44.
Като преходен етап хибридните автомобили комбинират ползите от
зрелостта на технологията на вътрешното горене и предимствата на електрическото задвижване, където енергията може да бъде осигурявана както от
електричество, горивна клетка, сгъстен въздух и други алтернативи45. Биват
3 вида: сериен хибрид, паралелен хибрид и комбиниран хибрид46.
Самостоятелно или в различни комбинации техниките за стимулиране
на продажбите на екологични автомобили могат да включват47:
 Отбив при повторна покупка, което е инструмент, компенсиращ лоялността на потребителите.
 Отбив за количество, стимулиращ интереса и на търговеца и на купувача.
 Безплатни допълнителни стоки към основния избор, възприемани
като допълнителна полезност за клиента.
 Дилърски списък, имащ за цел да насочи интереса на потребителите
към точно определени търговци или оторизирани търговски партньори.
Към посочените популярни практики, използвани за търговско стимулиране на продажбите, могат да бъдат добавени и следните възможности за
въздействие върху решението за покупка на клиента, прилагани от Toyota на
българския пазар във връзка с реализацията на екологични автомобили48:
44
45
46
47
48
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 Фиксирана парична сума, определена като преференция при закупуване на екологични превозни средства. Всички хибридни автомобили на
Toyota се ползват с хибридна преференция от 2500 лв. с валидност от
01.01.2018 г.
 Удължена гаранция на електромобила и на високоволтовата батерия. В Toyota гаранцията на електромобила е с продължителност 5 години
или 150 000 км, а на акумулаторната батерия 8 години или 160 000 км пробег. За хибридните модели е в сила удължена гаранция от 6 години или 200
000 км; удължена гаранция от 6 години или 200 000 км на хибридната система; 10 години безплатна грижа за хибридната батерия.
 Бонус при замяна на употребявани конвенционални или екологични
автомобили срещу нови модели. Buy-back/Trade-in е възможност, която
Toyota предоставя на собствениците на автомобили, които могат да получат
реална пазарна оценка на употребявания автомобил и да го заменят с нов, в
т.ч. и с екологичен модел.
 Изгодни лизингови договори. Toyota предлага специални условия на
финансиране с Toyota Optimal Leasing/Toyota Hybrid Optimal Leasing, които
включват: период на лизинга до 6 години; лихвен процент 4,234%; остатъчна
стойност до 30% за период до 6 години; първоначална вноска от 10%.
Toyota прилага комплексен подход от техники за стимулиране на продажбите на електрическите и хибридните автомобили, които предлага не само
в България, но и в световен мащаб. Тя е пример в продажбите на екологични
автомобили, тъй като е първият производител на електрическа кола, която не
се нуждаеше от зареждане, благодарение на първата по рода си хибридна технология. Надграждайки основите към настоящия момент компанията продава
33 различни хибридни модела в над 90 държави и региони по целия свят.
Промяна в поведението на потребителите може да бъде стимулирана не
само чрез техники, прилагани в търговията, като завършващ етап на разпределението, който осъществява връзката между производител и потребител, но и
чрез прилагане на автоматизирани инструменти в интернет и смартустройства.
При вземане на транспортни решения използването от фирмите на
приложения като E+P Truck Driver App ще позволи поръчките, които са записани в склада, да се прехвърлят към мобилното устройство и приложение140

то в реално време, така всички данни за транспорта ще бъдат достъпни с
едно кликване. Приложението автоматично води потребителя чрез различните действия по даден маршрут, като например навигация към отделните
точки за доставка. То документира движението по всеки маршрут и изпраща
цялата информация обратно на софтуерното решение за ефективно управление на логистиката, което интегрира управлението на складовете, контрола
на материалните потоци по целия път на транспортиране, като активно следи всички логистични процеси в реално време, което позволява постоянен
обмен и редуцира администрирането на маршрути, без да се използват хартиени носители. Truck Driver App работи под всички операционни системи
Android и скоро ще бъде налице и за устройства, снабдени с мобилната операционна система на компанията Apple – iOS. Това също така позволява икономична интеграция на външни доставчици на услуги във вътрешни логистични процеси чрез смартфони и таблети. Приложението намалява разходите
и усилията за всички участници във веригата за създаване на стойност.
Преминаването към компютърно асистирано управление в транспорта
е основа за оптимизиране на процесите и като резултат за повишаване на
икономическата ефективност в следствие на редуциране на финансовите
разходи, които понижават нивата си поради най-кратките маршрути между
две точки, поддържане на средна скорост на движение при най-нисък разход
на гориво, контрол на времевия ресурс на водача, управление на информационните потоци в реално време и логично намаляване на отпечатъците,
които транспортът оставя в екосистемата като цяло.
Заключение
Ангажиментите на съвременната икономическа система са свързани
както с финансовите измерения в процесите, така и с екологичната отговорност, която е със стратегическа значимост за човечеството. Особен интерес в
тази насока представлява транспортният сектор, предвид неговата концептуална значимост при осъществяване на възпроизводствения процес, основан на принципите на оптималност по отношение на финансовите параметри, заложени от всички участници по веригата на доставки и отговорен към
съхраняване на заобикалящата среда.
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Изследванията, посветени на устойчивостта на транспорта, са актуални от позицията на неговото динамично развитие в условията на глобализация и на влиянието, което той оказва върху екологичния баланс. В тази
връзка установяването на приоритетната експлоатация на автомобилния
транспорт от страните-членки на ЕС-28 поражда сериозни основания за
очаквания, свързани с локализирането на проблеми, които касаят емисиите
на парникови газове. Отговорното поведение на Европейския алианц, декларирано на базата на реални мерки, предприети в дългосрочен план, е обективна предпоставка за редуциране на вредното влияние, което оказва движението на материалните и човешките потоци.
Сериозността на проблемите, които са обект на анализ в тази студия,
създават основа за задълбочаване на изследователските процеси и в други
насоки, тясно свързани с въпросите на устойчивото развитие и за наличието
на енергиен баланс при осъществяване на транспортните процеси.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT
WITHIN THE EUROPEAN UNION
Assoc. Prof. Dr D o n k a Z h e l y a z k o v a
Abstract

The present work sets as its aim to examine the theoretical and methodological foundations of sustainable transport as part of the sixth wave of innovation and - based on an analysis of its development within the borders of the European Union - to reveal certain key
trends. The sustainable aspects of transport are considered in theoretical aspect from the point
of view of the industrial revolution, specifically, the focus of attention is on the sixth innovation wave. The methodology of research is based on the framework indicators of sustainable
development of freight and passenger transport, systematized by Eurostat. Analytical processes follow strictly the methodology and localize some key trends in the sustainable development of transport within the European Union, outlined for the period 2007 - 2015/2017.
Keywords: transport, sustainable development.
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КОНКУРЕНТНО РАЗУЗНАВАНЕ В БИЗНЕСА
Доц. д-р В а л е н т и н а М а к н и,
доц. д-р Й о р д а н И в а н о в,
доц. д-р Ю л и я н Н а р л е в,
д-р Ц а н к о И в а н о в
Въведение
Организацията и структурата на разузнавателната
дейност следват промените в цялостното историческо развитие на човечеството и това предизвиква периодично предефиниране в нейните приоритети
(Начев 2013). С преминаването от индустриалната
към информационната епоха, а защо не и от информационната към познавателната, конкурентната бизнес среда значително се усложнява. Новият тип агресивни конкурентни отношения и глобалните хибридни заплахи влияят в изключителна степен
върху бизнеса и постепенно изменят конкурентната борба в открита конкурентна война, в която победеният често изчезва от пазара. Подготвеният
бизнес аналитик или предприемач трябва да притежава едновременно устойчив и гъвкав инструментариум от концептуални методи, модели и техники, чрез които да дава отговор на критичните въпроси по конкурентоспособността на компаниите не само в настоящето, но и в бъдещето (Fleisher,
Bensoussan 2015).
На тази база класическите и модерните форми на конкурентно разузнаване предоставят широк спектър от възможности за подобряване на процеса
по вземане на стратегически управленски решения. Основната цел на конкурентното разузнаване е да се създаде и интегрира работеща система за събиране, обработка, анализ и използване на критична за предприемача/ком-

148

панията информация. Нарастващата роля на подобна интегрирана система за
частно разузнаване се усеща най-вече при големия брой негативни ситуации
от нейното подценяване, което води до огромни загуби и/или срив в имиджа.
От 1990-те години насам в чуждестранната специализирана литература
все повече се откриват публикации и емпирични проучвания, посветени на
конкурентното разузнаване. Автори, които системно изследват темата, са L.
Kahaner, J. McGonagle, C. Fleisher, E. Bensoussan, J. E. Prescott, Sh. Wright и
др. В полза на бизнес средите в глобален мащаб вече три десетилетия активно действа Глобалното общество на професионалистите по конкурентно и
стратегическо разузнаване (SCIP)1, чиято цел е обучаване на специалисти и
предоставяне на специфична информация за целите на бизнеса.
Анализът на най-добри практики в международното образователно
пространство показва, че през последните две десетилетия конкурентното
разузнаване все повече се утвърждава в учебните програми на водещи университети както в западния свят, така и в азиатските икономики, като целта
му е подготовка на специалисти, отговарящи на специфичните изисквания
на бизнеса в тази сфера (CIEN 2017).
Учудващо е, че при все по-нарастващата популярност на концепцията
в световен мащаб – и като практика в средите на бизнеса, и като поле за изследване сред научната общност – в българската специализирана литература
конкурентното разузнаване все още не е затвърдило своето място. Налице са
спорадични публикации и единици автори (Й. Начев, Ал. Петров, Т. Бояджиев), които пишат по темата, но емпирични изследвания не се откриват.
Това е показател за слабата връзка между българската наука и практика в
областта на конкурентното разузнаване и отваря възможности, от една страна, за изграждане на теоретична рамка и подходящ инструментариум, а от
друга, за изследване на практическото му приложение в българския бизнес.
Предварителни резултати от проучване на част от авторския колектив
сред 60 компании в България, в периода април-май 2018 г., което е предмет
на отделна публикация, показва, че едва 40% от изследваните предприятия
разбират същността на конкурентното разузнаване, 53% посочват, че правят
такова, а близо 65% не си служат със специализирани информационни сис1

Strategic and competitive intelligence professionals; https://www.scip.org/
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теми за целите на конкурентното разузнаване. Изложеното дотук изисква
прилагане на системен подход в изучаването и изследването на засегнатата
концепция.
Изследователският обект на тази студия е конкурентното разузнаване.
Предмет на анализ са теоретико-приложните аспекти на конкурентното разузнаване в бизнеса. Целта на разработката е, чрез критичен анализ на възгледите в специализираната литература по темата и синтез на фундаментални
постановки, да се представят, под формата на систематизирано знание, важни направления, методи и инструменти на конкурентното разузнаване, които да откроят неговата значимост за извоюване на стратегически предимства
за бизнеса. С оглед изпълнение на поставената цел задачите на изследването
се свеждат до: разкриване на особеностите и еволюцията на конкурентното
разузнаване, проследяване на етапите на информационно-аналитичния цикъл и акцент върху ключови аспекти като етично разузнаване, технологично
разузнаване и контраразузнаване.
Авторите защитават тезата, че в съвременния свят на ожесточена конкуренция и изключително динамична глобална бизнес среда, за да оцелеят и
още повече – да се развиват и усъвършенстват – организациите трябва системно да използват конкурентното разузнаване като стратегически инструмент за управление на бизнеса.
В хода на изложението сe прилагат дескриптивен и сравнителен метод,
исторически подход, методите на анализ и синтез. Ограниченията на разработката се свеждат до конкурентното разузнаване за целите на частния бизнес с присъщите му концепции, постановки и основен инструментариум,
необходими за осъзнаване на неговата значимост.
Направените изводи и препоръки могат да послужат, както за последващи емпирични изследвания по темата, така и за изостряне на вниманието
на българския бизнес към обективната необходимост от конкурентно разузнаване.
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Глава първа
Теоретични основи и еволюция
на конкурентното разузнаване (КР) в бизнеса
1.1. Роля и значение на конкурентното разузнаване
От началото на XXI в. конкурентното разузнаване (КР) като теория и
практика бавно но сигурно се развива като важен световен стратегически
инструмент за управление на бизнеса. Оцеляването на съвременните организации зависи от придобиването на детайлна картина за пазара, както и за
конкурентната среда. Практиката показва, че прилагането на процесите на
разузнаване увеличава способността на компаниите да избягват непредвидими ситуации в процеса на идентифициране на заплахите и възможностите
от външната среда (Weiss 2002).
Преди 80-те години на XX в. в литературата рядко се срещат публикации, посветени на КР. Първоначално то е институционализирано като формална бизнес функция в САЩ през 70-те и 80-те години (Du Toit 2015).
Преди да се превърне в цялостен, завършен бизнес процес, в първата си
вълна на развитие (60-те, 70-те години) КР се свежда само до събиране на
разузнавателна информация, нужна за вземането на бизнес решения; във
втората вълна (80-те години) еволюира в анализ на индустрията и конкурентен анализ. Днес етапът му на развитие е достигнал до интегрирането му
като системен бизнес процес за целите на стратегическия мениджмънт, продиктувано от необходимостта на компаниите за сканиране, изследване и
проактивно действие спрямо комплексната външна среда. (Prescott 1999)
През последните две десетилетия практици като Vedder и Guyness
(2009), Tyson (2008) и други с научните си изследвания и публикации популяризират интересуващата ни дисциплина. Kahaner (2015) и Tyson (2008)
обединяват разбиранията си около идеята, че компаниите ще се възползват
от прилагането на КР, като го интегрират съвместно с процесите на стратегическо планиране в организациите. Според други изследователи, като
Mc’Kinnon и Burns (2015), ролята и обхватът на КР през последните няколко
десетилетия все повече нарастват. В резултат на тези и други концепции
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днес КР като системен бизнес процес е неразделна и важна част от управлението на повечето големи организации.
Нарастващата потребност от прилагане на идеите и принципите на КР
кореспондира с факторите на съвременната бизнес среда – развитието на
технологиите, ускоряването на научно-техническия процес и вътрешноорганизационните промени, многообразието от предлаганите продукти и
услуги, съкращаването на жизнения цикъл на стоките, появата на много и
конкурентни организации, скоростта на получаване на информация (интернет), новите знания и др. Причините за появата и развитието на КР в бизнеса
следва да се търсят и в критичните точки на т.нар. традиционна управленска
практика. Тези критични точки се отнасят до насърчаване на стандартни
процедури, избягване на риска, слабо конкурентно предимство, блокиране
на иновативни решения, пропускане на пазарни възможности, загуба на
важна информация и т.н., както и негативните ефекти от тези критични точки върху организационното развитие и просперитет (Sykes, Block 2017).
Бурното развитие на концепцията през последните десетилетия се
дължи на все по-широко разпространеното разбиране, че добрата информация има пряко въздействие върху постигането на крайните цели и желаните
бизнес резултати. Въпреки че предимствата и ползите от КР са значими в
развития свят, редица проучвания доказват, че понятието все още не е достатъчно широко прието в развиващите се страни (Weiss 2002). Причините за
това произтичат от дълбоки социални, политически, икономически фактори,
от институциите и от образованието в тези страни. Независимо от причините обаче, въздействието на КР като управленска теория и практика има еднозначен и положителен икономически ефект.
Значимостта на темата е силно повлияна и от икономическото развитие на много страни по света в преследване на свободните пазари. Страни
като Китай, Индия, Бразилия, Турция и Южна Корея вече са главни играчи в
глобалния бизнес. Много компании от тези държави се стремят в международен план към нови клиенти, нови пазари, нови континенти. Растежът и
влиянието им в световната икономическа сфера в съвременната действителност се засилва все повече от използването и прилагането на принципите,
методите и подходите на КР като съвременна управленска технология за
растеж и развитие (Fleisher, Wright 2009).
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Същностни аспекти на конкурентното разузнаване
КР е концепция от интегрални практики и знания, която се нуждае от
прецизно дефиниране на нейната теоретична и приложна рамка, обхват,
принципи, методи на въздействие. В съвременната практика за КР съществуват над 50 определения, което води до липса на единна, точна и универсално приета дефиниция (Pellissier, Nenzhelele 2013; Maune 2014).
Така например Gordon (2002) определя КР като процес на получаване
и анализ на обществено достъпна информация за постигане на целите на
компанията чрез улесняване на организационното обучение, усъвършенстване, диференциране и посочване на конкурентите. McGonagle го дефинира
като процес от действия за определяне, събиране, анализ и разпространение
на разузнавателна информация за продукти, клиенти, конкуренти и всички
аспекти на обкръжаващата фирмена среда, необходими за подпомагане на
ръководителите при вземане на стратегически решения за развитието на
организацията (McGonagle 2003). Rouach и Santi го отъждествяват със своеобразен „радар” за действията както на преки, така и на непреки конкуренти
в много направления като цялостна бизнес стратегия, бизнес развитие, технологии, стратегия и тактика и др. (Rouach, Santi 2001: 553). От друга страна, Vedder и Guyness (2002) го интерпретират като системна и етична програма за събиране, анализ и управление на информация за настоящото и бъдещото поведение на конкурентите, доставчиците, клиентите, технологиите,
правителството, придобиванията, пазарната и общата бизнес среда. Според
едно от най-използваните определения на Global Intelligence Alliance (покъсно преименуван на M-Brain) КР може да се дефинира като познания или
предварително познание за външната оперативна среда, чиято крайна цел е
подобряване на процесите по вземане на решения в компаниите (GIA 2004).
Тези дефиниции са показател за широката гама виждания по въпроса и
аргументират твърдението, че КР представлява стройна дисциплина, която
осигурява инструменти за прогнозиране и надеждна основа за планиране на
развитието на организациите. Важни за цялостния процес на КР са ясно
формулираните искания и реалистичните очаквания при вземането на стратегически решения за бъдещето на компаниите и ефектите върху организационното развитие. Изведените определения предопределят съществуването
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на различни подходи към дефиниране на КР: процесен, функционален, системен, етичен. То се представя като процес, функция, продукт или комбинация от трите (Maune 2014).
Независимо от подхода извеждаме следната дефиниция, която приемаме за работна: процес на легална и етична разузнавателна дейност за
придобиване на нужната информация относно средата с цел пълно и своевременно подпомагане на вземането на решения за бъдещите перспективи пред компанията. В това отношение можем да обобщим, че разглежданото понятие е сложна и многопластова концепция, фокусирана върху организационни резултати и решаване на организационни проблеми по иновативен път. Поради това конкурентното разузнаване е хибридна форма – теория,
практика и научна дисциплина – институционализирана в съвременната икономика като инструмент за целенасочено въздействие върху средата и като
управленски механизми за осъществяване на икономическа промяна (трансформация) на организацията с реален и стабилен във времето ефект.
Разграничаване между конкурентното разузнаване
и други сходни понятия
Анализът на естеството на КР е важен от гледна точка на разграничаването му от други видове разузнаване. Някои автори (Štefániková, Masárová
2014) слагат знак за равенство между понятията конкурентно разузнаване,
бизнес разузнаване, корпоративно разузнаване, икономическо разузнаване,
промишлен шпионаж, на въпреки че имат допирни точки, този подход е
принципно грешен.
Бизнес разузнаването (business intelligence) (БР), макар да не е нова
концепция, става популярен термин сред бизнес и ИТ средите едва през 90те години (CIEN Project 2017), а в края на XX в. бизнес анализът (business
analytics) сe утвърждава като негов ключов аналитичен компонент
(Davenport 2006). БР обхваща дейности по мониторинг най-вече на вътрешните бизнес процеси (Albescu, Pugna, Paraschiv 2008; Bose 2008), чиято цел
е, използвайки добре структурирани вътрешни данни и съдържание, да се
анализира представянето на собствения бизнес (CIEN Project 2017). От своя
страна КР се фокусира върху външната бизнес среда (в т.ч. конкуренти, клиенти, доставчици, пазари и др.), използвайки отворени, общодостъпни (по154

лу- или неструктурирани) източници на информация (open source) и в този
смисъл едното не може да замести другото и обратно (Olszak 2014).
Терминът корпоративно разузнаване се използва за разузнавателните
структури на корпоративно ниво, особено що се отнася до ТНК и се реализира посредством два начина – чрез собствено звено в структурата на корпорацията или чрез специализирана външна агенция (Начев 2007). Икономическото разузнаване представлява допълнение към политическото и военното разузнаване като по-голямата част от разузнавателните сведения са
от открити източници (Полмър, Алън 2001).
Промишленият шпионаж цели кражба на ноу-хау – документи, патенти, технологии и др. Негова цел е вербуване на сътрудници от компанията
конкурент, тяхното заплашване или шантажиране, придобиване на лични
данни с цел използването им за престъпни цели, както и саботиране на производствени и информационни системи (Reinmoeller, Ansari 2016). В този
смисъл промишленият шпионаж има за цел събиране на сведения изцяло
извън законно установените средства – подход, изцяло противоречащ на КР.
Други термини, с които се свързва КР, са стратегическо разузнаване, технологично разузнаване, пазарно разузнаване, разузнаване на конкурентите
(McGonagle, Vella 2012: 9), но те имат по-специфичен и конкретен обхват и
в по-голяма или в по-малка степен са негови съставни компоненти.
В крайна сметка всички разузнавателни термини се отнасят до използване на систематични методи за събиране, анализ и разпространение на информация, поддържаща процеса по вземане на решения. КР е с най-широк
обхват на разузнавателни дейности, които обхващат цялата външна работна
среда на компанията, и насочване на всички нива за вземане на решения, т.е.
стратегически, тактически и оперативни. Основната цел на КР е осъществяване на по-ефективно стратегическо планиране и това го прави един от найважните стратегически инструменти, които мениджмънтът на една компания може да притежава (GIA 2004).
Роля на конкурентното разузнаване за организационното развитие
През 70-те и 80-те години на миналия век разузнавателната дейност за
организациите от възникваща концепция се превръща в интензивно прила-
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ган стратегически инструмент за управление на бизнеса (Miller 2017). В този
период за първи път се поставя важен акцент върху ролята на темата при
анализа на структурата на промишлеността и стратегическите предимства на
конкурентите. В този план Porter изтъква и значението на КР като неразделна и важна част от процеса на формулиране на бизнес стратегията и силно
препоръчва приемането и легалното му прилагане за постигане на целите на
организациите. Той описва методиката за приложение на управленската
концепция, инструментите за анализ на конкурентите при оценка на техните
силни и слаби страни (Porter 1980). Тук е уместно да отбележим, че още през
50-те години на XX в. д-р J. Howard Westing (от университета Wisconsin)
създава „Военна стая“ за конкурентен анализ и определяне на стратегии в
компанията General Electric (Pinkerton 1995: 23). КР е прието като формална
дисциплина за първи път от фармацефтичната индустрия (Cronquist 2011).
По мнение на редица автори (Prescott 1999; Stefanikova, Rypakova,
Moravcikova 2015) важната роля на КР в съвременния свят е да открие и да
формулира ранно предупреждение за заплахи и проблеми в бизнеса. В тези
случаи ролята на КР е да подпомогне формулирането и развитието на бизнес
процесите в организацията, които се отнасят до намаляване на разходите, до
по-ефективно управление на ценовите предприемачески и маркетингови
стратегии на компанията, както и до създаването на нови продукти. През
последното десетилетие КР има пряко отношение към принципите на съвременното предприемаческо управление на организациите и корпорациите.
Основно предизвикателство пред теоретици и практици е измерването
на полезния ефект от КР за организацията. На езика на икономистите това
означава да се оцени т.нар. „добавена стойност” на концепцията. В повечето
компании обаче предприемачите и ръководителите тълкуват концепцията за
полезността в различни по обхват и съдържание граници. В широк смисъл
полезността на КР се отнася до успешно функциониране на бизнес организациите и намира ясен израз в постигнатите от тях организационни резултати (Maune 2014). Концепцията за полезността се отнася до редица не само
икономически, но и социални полезности, известни в икономическата литература като „външни ефекти”. Тези ефекти кореспондират с ролята на КР
върху образованието, върху иновационната обществена среда, върху проек156

тирането и развитието на процесите на интелектуалната собственост, върху
формирането и разпространението на иновации в социалната действителност, в това число не само икономически, но и социални, технологични, управленски и др. В резултат на посоченото по-горе едва ли могат да бъдат
определени универсални методи и инструменти за измерване на неговата
полезност. Както Du Toit (2015) посочва, трудно е да се оцени количествено
директният ефект от КР в една организация, доколкото измерването на ползите от него е по-скоро качествено отколкото количествено. Безспорно, темата е предизвикателство пред съвременната научна и по-прагматично ориентирана човешка мисъл.
Въпреки липсата на еднозначни критерии за оценка бурното развитие
на концепцията за КР през последните десетилетия е ясен знак за широко
споделеното схващане, че трансформирането на информацията в интелигентно знание има пряко въздействие върху крайните цели и приоритети на
организациите.
1.2. Еволюционни аспекти на конкурентното разузнаване
От гледна точка на историческия подход интерес биха представлявали
произходът и развитието на КР от появата му до наши дни. Действително,
разузнаването съществува още от зората на човечеството и го съпътства
през цялостното стопанско развитие, свидетелство за което дават редица
археологически открития и исторически летописи от всички епохи. Чрез КР
се адаптират голям брой методи и подходи, използвани в класическото военно и външнополитическо разузнаване както в отминали епохи, така и в
настоящето. L. Fuld, B. Gilad и J. Herring2, често са наричани „създатели” на
КР, но „понятието не е скорошен феномен нито в бизнеса, нито в научните
среди” (Fleischer, Bensoussan 2002: 9) В Таблица 1 може да се проследи авторовата систематизирана интерпретация за развитието на концепцията през
отделните епохи.
Първият известен автор по темата за всички аспекти на разузнаването
е Сун Дзъ (Sun Tzu), китайски военачалник и стратег, живял около 500 г. пр.
2

Oт т.нар. „Академия за конкурентно разузнаване” или Fuld-Gilad-Herring Academy.
Виж повече на: http://www.academyci.com/
157

Хр. Неговият знаменит труд „Изкуството на войната” се изучава и до днес
както от военни експерти и държавни ръководители, така и от мениджъри и
специалисти в различни области на бизнеса. В него Сун Дзъ се фокусира
върху важността на разузнаването и широката осведоменост от средата при
планиране на военни действия (Сун Дзъ и др. 2005).
Използваните от разузнаването подходи и методи се променят и разширяват в съответствие с характера на епохата. В Египет, Древна Гърция и Рим
най-опитните търговци тайно придобивали информация, която да им помогне в
преговори и сделки, като някои от тях паралелно предприемали и действия за
злепоставяне на конкурентите по множество начини (Начев 2013). Около 204 г.
пр. Хр., в една от най-гениалните разузнавателни операции, Сципион Африкански разбива картагенската армия, дългогодишен и непобедим враг на Рим, като
точно анализира събраната информация за икономическите центрове на врага
(O’Leary 2004). По времето на Гай Юлий Цезар през I век пр. Хр. е изградена
първата, близка до съвременните, действаща система за разузнаване (ХюзУилсън 2017). Тя е основана върху огромната мрежа от частни шпиони на един
от менторите и съдружници на Цезар – Марк Лициний Крас. Чрез нея освен
информация за заплахи към Римската империя Крас непрестанно търси и нови
възможности за собствените си търговски и икономически начинания. Това го
превръща в един от най-богатите хора не само за конкретния исторически период, но и в цялата история.
В средните векове се утвърждават закономерностите, описани по-горе
– разузнаването е в основата на успехите и възхода на държавите, а неговото
подценяване се отразява негативно върху тяхното икономическо, обществено-политическо и военно развитие (Асенов 2014). Според Fink „кражбите на
търговски тайни и търсенето на начин за тяхното опазване са стари колкото
самата търговия” (Fink 2002: 8). Като исторически пример може да се посочи, че китайски императори от всички династии са използвали най-различни
методи за защита на монопола върху търговията с коприна и порцелан. В
допълнение, в продължение на няколко столетия Византия има за приоритет
опазването на най-ефективното си оръжие „гръцкия огън” от шпиони на
различните разузнавателни служби на халифата. Начев приема за създател
на икономическото разузнаване Чингис хан (около 1162-1227 г.), който не
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предприемал поход без предварително изучаване на икономическата обстановка на територията на бъдещия противник, включваща природни богатства, наличие на полезни изкопаеми, равнище на технологиите в различните
стопански дейности, съдържание на хазната и др. (Начев 2007).
На по-късен етап, през XII-XIII в., се утвърждава водещата търговска
роля на Венеция и Генуа. Именно благодарение на италианските компании
от този период се появява частното разузнаване, като продължение на държавното икономическо разузнаване. При честите служебни пътувания на
дипломати и търговци към Арабския изток те работят и като агенти за своите правителства и компании. Първата частна финансово-икономическа разузнавателна служба, която е логичното еволюционно продължение на тези
практики, е създадена през XIV в. от флорентински банкери, като техният
пример е последван през XV и XVI в. от фамилията Fugger в Аугсбург –
едни от най-големите индустриалци за посочения период (Начев 2013).
По време на Великите географски открития най-развитите европейски
държави – Холандия, Португалия, Испания и Великобритания – водят борба
за надмощие над новооткритите територии. Корпорациите и техният разузнавателен капацитет се оказват сред най-мощните оръжия в това съперничество. Благодарение на свой агент Източноиндийската чаена компания успява да надделее над китайския монопол в производството и търговията с
чай около средата на XVII в. Друг успешен пример от тази епоха е свързан с
N. Rothschild, който създава сложна финансово-разузнавателна мрежа, като
по този начин взема надмощие над бизнес конкурентите си и изгражда наймогъщия банков концерн през XVIII в. (Fuld 2002).
Таблица 1
Еволюция на КР
Епоха
500 г. пр.
Хр.
I в. пр.
Хр.
Средни
векове

Особености в еволюционното развитие на КР
Първият военен трактат „Изкуството на войната” на Сун-Дзъ
Първата действаща система за разузнаване от частни шпиони в Римската
империя
Освен за военни цели разузнаването се използва от китайските императори
за защита на монопола върху търговията с различни стоки
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XII - XIII Икономическото разузнаване набира мощ (Чингис хан)
в.
XIV в.
Възниква частното разузнаване, като продължение на икономическото
Първата частна финансово-икономическа разузнавателна служба
XV-XVI Зараждат се още частни разузнавателни служби
в.
XVII в.
Благодарение на разузнаването китайският монопол започва да губи надмощие
Ротшийлд създава финансово-разузнавателна мрежа
XVIII в. Изграден е най-могъщият банков концерн
XIX в.
Назрява идеята за по-широко използване на маркетингови проучвания и
проучване на конкурентите
XX в.
Институционализиране на КР (JETRO, SCIP и др.)
ХХI в.
Използване на КР като стратегически инструмент за управление на организациите

Около края на XIX в. в САЩ се заражда идеята за по-сериозно използване на дейности, свързани с маркетингови проучвания, анализ на конкуренцията, конкурентни сили и т.н. Идеята еволюира и споменатите концепции постепенно стават задължителна част от оперативната дейност на компаниите през 20-те години на XX в. С избухването на Втората световна война се засилва и икономическото разузнаване за врага, а след нейния край
вече събраната информация повлиява в огромна степен при преразпределението на следвоенния глобален пазар. Неслучайно концепцията за разузнаване на нововъзникващите конкурентни сили достига и Азия. През 1956 г.
китайската „Система за научно-техническа информация” е успешно внедрена в различни изследвания, проекти и дългосрочни процеси за вземане на
стратегически решения (Juhari, Stephens 2006). Две години по-късно японската външнотърговска организация (JETRO) се фокусира върху събиране,
обработка и предоставяне на информация за компаниите с цел ранно предупреждаване за заплахи.
Подобен подем в теорията и практиката по разглежданата проблематика се наблюдава и след края на Студената война, решена в голяма степен и
от икономическата война между САЩ и СССР. През 80-те години на XX в.
голям брой компании въвеждат официално функцията по събиране на бизнес разузнавателна информация. През 1985 г. L. Fuld публикува един от най160

значимите трудове в областта – „Разузнаване на конкурента”. Година покъсно е основана „Организацията на професионалистите по конкурентно и
стратегическо разузнаване”, която успява да привлече 650 членове до 1989 г.
и 6500 членове до 1999 г. Логично, броят на публикациите по проблема се
увеличават значително.
В началото на настоящия век КР става все по-сложен и скъп процес.
От атентатите срещу Световния търговски център на 11 септември 2001 г.
насам глобалният бизнес често става жертва на новите хибридни заплахи
като тероризъм, радикализъм, екстремизъм и свързаните с тях финансови
престъпления – пране на пари, финансиране на терористични актове, обири
и др. Поради тази причина корпоративното ръководство на компаниите
изисква все по-голям обем данни за рисковете пред сигурността и за конкурентните им позиции на съответните пазари. Засилва се ролята на главните
директори по сигурността и техните оперативни служители в различните
направления, включващи конкурентно разузнаване, индустриален контрашпионаж, информационна сигурност и др.
Следвайки логиката на изложеното дотук, можем да заключим, че водейки началото си от военното и икономическото разузнаване, намирайки и
адаптирайки своето място в света на частния бизнес, КР днес повече от всякога, става крайно необходимо за здравословното съществуване и усъвършенстване на всяка компания. Още повече че неговите похвати са се утвърждавали през десетилетията като важни предпоставки за успех на различни
икономически и бизнес начинания. В допълнение на посочените факти можем да споменем креативното разрушение, което наблюдаваме през последните две десетилетия в много сектори, а статистиката сочи, че днес са
оцелели едва 12% от компаниите на Fortune 500 от 1955 г., а според прогнози само 50% от настоящите компании на Fortune 500 ще са все още в бизнеса
след 10 години (Nambiar 2017). Оказва се, че нежеланието или неспособността на организациите да се адаптират, в крайна сметка води до тяхната
гибел, а диференциаторът за това е способността им за анализ и ефективно
използване на огромното поле от структурирана и неструктурирана информация в техните решения.
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Глава втора
Цикъл на конкурентното бизнес разузнаване
По своята същност КР изисква системна подготовка и организация на
цялостен процес от информационно-аналитични дейности. Този процес
формира фундаменталната концепция за КР чрез така наречения цикъл на
конкурентното разузнаване (competitive intelligence cycle), с няколко основни етапа (фази). Най-общо процесът започва с определяне на ключовите
разузнавателни нужди или специфичните изисквания на компанията. Следва
набирането и анализът на данни и информация, която да отговори на нуждите на провеждащите разузнаването служби/специалисти. В края на процеса е
етапът на предоставяне на крайния продукт и неговата защита. Целта му е да
послужи на ръководителите и предприемачите, които вземат решения и
предприемат действия. Последователността и спазването на оперативните
етапи на КР са важни, а пропуските в процеса могат да предизвикат тежки
последици. По време на цикъла на разузнаването обратната връзка и актуализирането на информацията от специалистите позволява корекции в средносрочен план, както и предприемане на нов курс в развитието на бизнеса
(Prescott 1999).
В научната литература съществуват различни гледни точки относно
фазите на конкуренто-разузнавателния цикъл. Различните автори идентифицират в своите публикации от четири до осем етапа (GIA 2004; Fleisher,
Bensoussan 2015; Du Toit 2015). Нещо повече, тези етапи са назовавани с
различни имена. Въпреки това в значителна степен те покриват сходни активности, определящи фундамента на КР. За целите на този анализ приемаме стандартните четири фази на цикъла, които представяме по-долу.
2.1. Идентифициране на нуждите от разузнавателна информация
Първият етап от цикъла е „идентифициране на нуждите от информация” (фиг. 2.1).
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Стратегически цели

Заявка на мениджмънта

Идентифициране на нуждите
от информация

Вътрешна
информация

Източници:
1. Отчети на компанията
2. Архиви на компанията
3. Телефонни разговори, ел. пощи, заявки, писма и др.
4. Data Bases.

Информация

Планиране на
събирането на
информация

Действие

Външна информация

Източници:
1. Медии
2. Търсене в интернет
3. Социални мрежи,
блогове и др.
4. Държавни институции, агенции и др.;
5. Проучвания и изследвания
6. Партньори и др.

Фиг. 1. Идентифициране на необходимостта
от разузнавателна информация
Стратегическите цели на компанията са в основата и с определяща роля при идентифицирането на тези нужди. Мениджърите имат възможност да
изберат едно или друго решение/поведение, основавайки се на различна
информация. Затова първият етап от процеса на КР се инициира със заявка
на мениджърите. Важен аспект тук е да се запази доверието им чрез правилно идентифициране на техните нужди от конкретна информация. Пара163

метрите на заявката трябва да включват точно онова, което се търси, желаната времева рамка, както и някои ограничения като бюджет и поверителност.
Най-важното умение е способността да се определят действителните
нужди на ръководството, което увеличава шанса заявката да се интерпретира правилно. Сумата от всички заявки, отправени от ръководството, представят ключовите направления в разузнаването, т.е. ключовите области на
разузнавателни интереси (Key Intelligence Topics – KITs) и произтичащите
от тях ключови разузнавателни въпроси (Key Intelligence Questions – KIQs)
(Michaeli 2013: 119). Ключов интерес може да бъде например използване на
целево стратегическо партньорство и свързаните с нeго въпроси – доколко
подходящи са дистрибуционните канали на партньора, планува ли партньорът по-нататъшни съдружия с конкурентите, планират ли конкурентите
стратегически партньорства в региона и др. (Michaeli 2013).
След конкретизиране на заявката, преди да започне събирането на необходимата информация, следва да бъдат подбрани видът и източниците на
информация (фиг. 1). Начинът, по който се събира вътрешна и външна информация, трябва да улеснява процеса по вземане на решения. Значителна
част от акумулираната информация се извлича от първични източници и помалка част от вторични. Това се дължи на факта, че последните са публично
достъпни и добитата от тях информация не би могла да донесе значими конкурентни предимства, но може да се използва за анализи. Според Kahaner
„по-лошо от това да разполагаш с твърде малко информация е да притежаваш твърде много информация” (Kahaner 1997: 29). Ето защо специалистите
в областта на КР разработват план за набиране на информация, който освен
вторични източници включва изследване и сканиране на социални мрежи,
разработване на собствени проучвания, проучвания на медии и др. Проектирането и изпълнението на плана за набиране на информация изисква ключови умения. Събраните въз основа на плана данни се превръщат в разузнаване чрез анализи. С тяхна помощ става възможно за разузнавателните специалисти да направят своите заключения. Разбира се тези заключения следва
да бъдат пречупени и интерпретирани през призмата на първоначалната
заявка на ръководството, която стои в основата за извеждане на изводи и
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препоръки. Не случайно Бояджиев посочва, че „истинското разузнавателно
„прозрение” се появява не с изготвяне на верния отговор, а с формулиране
на правилния въпрос” (Бояджиев 2016: 14). Ето защо считаме този първи
етап от разузнавателния цикъл за фундаментален. Идентифицирането на
необходимостта от информация, както и на източниците за нейното набавяне, е в основата на успеха на КР.
Успешно внедрените и работещи програми по КР носят не само знания
за средата в която функционира бизнесът, но създават и условия за предупреждения относно съществуващи или потенциални възможности и заплахи.
Според McGonagle и Vella конкурентното разузнаване може да съдейства на
мениджмънта на компаниите да взема по-добри управленски решения от
техните конкуренти в различни направления: влияние на конкурентите (сливания и придобивания), влияние на пазара (развитие на нови продукти), влияние на държавни органи и институции (въздействие на ново законодателство върху бизнеса), влияние на клиентите (променящи се нужди, предпочитания и нагласи) (McGonagle, Vella 1996).
Идентифицирането на нуждата от разузнавателна информация и последващото ѝ събиране и анализ са ключов етап от цялостния цикъл на КР в
бизнеса. Това предопределя неговото задълбочено изучаване и познаване, с
цел подготовка и внедряване на адекватни за нуждите на бизнес организациите програми за набиране на данни.
2.2. Набиране на данни и информация
Вторият етап от бизнес разузнавателния цикъл се изразява в откриване
на конкретната информация, която да отговаря на подадената заявка. Необходимите средства за организиране на събирането и обработката на разузнавателни данни представляват основна пречка за приемането на КР като
практика. Анализът на данните показва, че прилагането му в чисто технологично отношение изисква поддържане на сложни автоматизирани разузнавателни програми. Те предполагат допълнителни инвестиции в иновативни
технологии и управленски софтуерни решения. Значителни средства са
нужни и за обучение на персонала и развитие на човешките ресурси. Събирането на данни по своята същност представлява научноизследователска
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работа с огромно значение за вземане на решения днес, за оцеляването, успеха и устойчивостта на организациите.
Практиката познава различни инструменти за набиране на данни и
информация. Най-често използвани са следните:
Извличането на данни (data mining) е популярно понятие в икономическата литература, свързано с КР. То се прилага най-често при обработване
на данни, свързани с техническа документация и патенти. Редом с термина
„извличане на данни”, често се ползват и други свързани по произход и съдържание понятия: „извличане от патенти”, „извличане на текст” и „интерактивни визуализации”. Посочените по-горе дейности или функции в КР
представляват информационни инструменти и технологии за формиране или
изграждане на изследователски потоци за целите на интерпретацията и
прогнозирането на информацията (Poul, Gautman, Balint 2013).
Извличането на текст (text mining) в широк смисъл представлява
процес на интензивно използване на информация, при който потребителят
работи с документи, като за целта се използва набор от инструменти за анализ – имейл комуникации, корпоративни документи, уеб страници и съдържание в социални медии. Аналогично на основния процес в минното дело
извличането на текст се стреми да събере полезна информация от източниците на данни чрез идентифициране и изследване на аналитични модели.
Извличане от патенти (patent mining) се отнася до извличането на
данни от патентни документи. Тези дейности често се отнасят към специфичен раздел, наричан още технологично разузнаване, който ще бъде разгледан на по-нататък. Идеята за визуално изследване на данни или „визуализация” е да представи информацията във визуален, графичен формат, позволяващ да се направят и заключения (Prescott, Miller 2001).
Добивът от интернет (WEB mining) си служи с облачни изчисления и
структури, ориентирани към облачни услуги (SAO – Service-oriented
architecture). Това е комплекс от софтуерни операции и компоненти, формирани по начин, позволяващ лесно и гъвкаво интегриране за нуждите на бизнеса и ИТ (Olszak 2014).
Съществуват многобройни инструменти и решения за събиране на
данни, а нови инструменти се появяват непрекъснато. Големият им брой и
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тяхната специфика в последните години налагат използването на специално
създаден софтуер за оценка на функционалността им. Количеството информация, възникващо от нови източници като интернет и социалните медии, се
увеличава непрекъснато. В резултат на това организациите следва да търсят
иновативни начини и инструменти за експлоатация и проучване на ресурсите от данни и да добавят нови източници с цел по-ефективно управление на
промените. Много вероятно е в процеса на мониторинг на средата да бъде
събрана и нерелевантна за конкретния проблем информация. Затова важен
момент при набирането на данни е необходимостта от структуриране и елиминиране на ненужното, преди подбраният материал да премине към следващия етап от цикъла – анализа на информацията (GIA 2004).
Организациите в съвременния информационен свят трябва да мислят
творчески и холистично за потенциала на нови външни източници на данни.
Инициативите в тази област трябва да бъдат разпространявани не само за
висши мениджъри, но и за оперативния персонал, който отговаря за наблюдението на мненията на клиентите. Ето защо в редица случаи за работа с
оперативните специалисти и персонала са приложими и принципите на вътрешното предприемачество. Всички служители трябва да са чувствителни
към новаторските методи за събиране на информация и управление на данните.
За целите на ефективното управление би следвало да се преразгледа
управленската структура. Тя не трябва да възпрепятства използването на
нови методи за набиране, съхраняване и анализ на данни. В света на организациите, поради нарастването на информационния балон, събирането и обработката на данни ще става все по-сложна дейност. В резултат на това ще
се увеличават източниците, които следва да бъдат обработвани, ще се разширяват областите на интерес на компаниите, ще се добавят нови изследователски формати, техники и инструменти. Тези промени ще предопределят
и бъдещите предизвикателства пред мениджмънта.
2.3. Анализ на информацията
Анализът на информацията е най-важният и най-предизвикателният –
трети етап от разузнавателния цикъл. По време на анализа суровите данни
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под формата на факти, диаграми, фигури и статистики се превръщат в използваем продукт от КР – разкрити невидими тенденции, модели и взаимовръзки. Интерпретираната информация се използва при стратегическите решения от корпоративните ръководства на по-късен етап. Поради тази причина анализът на събраната информация изисква много и разнообразни умения от експертите по КР, които трябва правилно да я оценят, да открият
трудно проследимите модели и тенденции и да изведат сценарии с различна
степен на възможност. В допълнение, в този процес се използват т.нар. 4И
променливи, които добавят стойност към бизнес разузнавателния продукт –
информация, импресия, интуиция и интерпретация (Langebeer 1999). Съществуват голям брой интердисциплинарни методи, техники и инструменти
за анализ на бизнес разузнавателната информация. Най-съществените от тях
са представени по-долу.
Конкурентно профилиране
Профилирането на конкретен конкурент или група от конкуренти
трябва да даде отговори на редица въпроси – кои са най-важните и найопасните характеристики на конкуренцията; какви данни трябва да се обработят при създаването на профилите; как могат експертите по КР да се сдобият с необходимите данни (Fleischer, Bensoussan, 2015, 183). Не съществува
унифицирана структура или „най-точен” конкурентен профил, но при всички случаи той трябва да включва следната информация:
Анализ на базова информация за контактите на конкурента – съдържа данни за наименование на компанията, седалище и адрес на управление;
местоположение на офисите на компанията; служебни телефони; мобилни
номера, уеб сайт, имейл и т.н.
Структурен анализ – какъв вид е собствеността на конкурентната
компания (АД, ООД, ЕООД и др.), което може да разкрие голям брой скрити
взаимоотношения зад иначе „перфектния” имидж в публичното и медийно
пространство.
Мисия/визия – анализ на заявените ценности и вярвания в компанията; разбирането на корпоративната култура дава представа за философията,
която изповядва мениджмънтът, както и предпочитаната от него стратегия
(офанзивна или дефанзивна).
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Стратегически и тактически решения – анализ на най-важните решения в компанията конкурент през зададения период; как се вземат решенията – индивидуално или на ниво корпоративен борд; информация за имена,
длъжности, предходен професионален опит; информация за подчинените и
евентуални бъдещи решения според крайния анализ.
Финансов анализ – информация за финансовото планиране и управление в компанията конкурент; силни и слаби страни; възможни сценарии –
банкрут, изненадващи атакуващи ходове и т.н.
Характер на конкуренцията – предприели ли са компаниите конкуренти аналогични мерки срещу собствената компания.
Патенти и търговски марки – притежават ли конкурентите интелектуална собственост, която да подобри позициите им на пазара; анализ на
конкурентния бранд и разпознаваемост на пазара.
Продукти/услуги и продуктово развитие – детайлен анализ на продуктите и услугите на конкурентите; информация за тяхната научноизследователска и развойна дейност.
Качество – определяне на качеството на конкурентната продукцията
и потребителска удовлетвореност.
Човешки капитал – какъв е най-често срещаният профил на служителите на компанията конкурент; длъжностни характеристики; заплати и бонуси.
Продажби и дистрибуция – анализ на данни, свързани с продажбите
на конкурентите; каква е тяхната печалба; кои са най-големите потребители;
място и роля на търговския отдел; как конкурентите дистрибутират своя
продукт/услуга; кои са доставчиците; местоположение на основните им разпределителни центрове; присъстват ли на международния пазар.
Финансов конкурентен анализ
Този подход за анализ на конкуренцията представлява интерпретация
на финансови доклади, свързани с бизнес начинания, проекти или бюджети
на компании конкуренти, за да се оцени тяхното цялостно представяне. Положителните аспекти най-често се свеждат до: информация за финансовото
здраве на конкурентите; идентифициране на най-ключовите индикатори;
169

подобрено вземане на стратегически решения и засилване на конкурентната
стратегия на база на стабилна финансово-разузнавателна информация; задълбочено познание за дейностите на конкурентите; финансови силни и
слаби страни на конкуренцията; най-важни проекти, по които конкурентите
разходват средства; оценка на икономически тенденции в съответния сектор
в цялост; сравняване на положителните аспекти със собствената финансова
политика; изграждане на дългосрочна финансова стратегия.
Финансовият анализ е задължителна част от всеки конкурентен анализ. Правилно интерпретираната финансова информация осигурява познание за възможностите за разширяване на конкурентите, които често включват открита война срещу собствената компания.
SWOT анализ
При подобен анализ за собствената компания, свързан с нейната вътрешна сигурност, експертите по КР извършват паралелен анализ на конкуренцията в границите на информацията, с която разполагат за нея (Fleischer,
Bensoussan 2015). Чрез такъв подход на работа се достига до следните положителни аспекти:
Поглед „отвътре” – полезен метод за анализ на конкуренцията се
счита способността за изграждане на визия от гледна точка на неин потребител или служител.
Силни страни на конкурентите – в кои аспекти на бизнеса конкурентните компании се представят най-добре; може ли собствената компания да
се представи по-добре от тях.
Слаби страни на конкурентите – проследяването на слабите страни
на конкурентите е най-важният анализ при този подход; ако данните сочат,
че конкурентите губят пазарни дялове, големи клиенти и/или партньори,
това може да предостави възможности за собствената компания, от една
страна, и скрити заплахи за целия сектор, от друга.
Пропуснати възможности от конкурентите – след анализ на вътрешните фактори експертите по КР, заедно с корпоративното ръководство,
трябва да потърсят възможности за превръщане на слабостите на конкурентите в собствени нови предимства; направленията включват забравени или
подценени групи потребители.
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Значими заплахи за конкурентите – както стана ясно, заплахите за
конкурентните компании лесно могат да повлияят негативно и върху собствената компания; оценката на тези заплахи спомага не само при използването на подходящата нападателна стратегия, но и за засилване на собствената
система за корпоративна сигурност.
Сценарийно планиране
Сценарийното планиране или сценарийният анализ представлява изключително популярен инструмент за вземане на стратегически решения в областта
на военното разузнаване. В света на бизнеса то се определя като комбинации от
анализ на сценарии и стратегическо планиране, насочена към систематично
проучване на алтернативни пътища на развитие от външния свят и последиците
от това за бизнеса (Димитров 2012). Сценарийното планиране се развива след
Втората световна война, благодарение на корпорацията РАНД и е успешно
въведено в корпоративното планиране на „General Electric” и „Shell” (Van
Notten 2005) под формата на процес от 6 стъпки: 1) изследване на движещите
сили; 2) съчетаването на тези движещи сили в надеждна рамка; 3) извеждане на
седем до девет минисценария; 4) намаляване до два-три сценария; 5) финализиране на сценариите; 6) оценка на сценариите.
Въпреки големия брой подходи при извършване на сценарийно планиране няма унифициран такъв, защото различните движещи сили, посочени в
стъпка 1, изискват различен метод за извеждане на различните сценарии –
теоретични, практически, изследователски, аналитични и т.н.
Военни игри
Според експерти от корпорацията РАНД военните игри представляват
аналитични игри, симулиращи отделни аспекти от военното дело на стратегическо, тактическо и операционно ниво. Използват се при обучението на
военачалници и стратези за анализ и реакция при непредвидими обстоятелства на бойното поле от епохата на Древна Гърция, дори по-рано. Пруските
генерали въвеждат използването на големи триизмерни „дъски за игра” за
симулация на бойни действия още през 1811 г. През 1887 г. Военноморският
колеж на САЩ въвежда военните игри като отделна дисциплина. Американският адмирал Ch. Nimitz привежда на практика постановките на военните
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игри по време на бойните действия през Втората световна война (Treat,
Thibault, Asin 1996). Следователно бизнес военните игри представляват
адаптация на класическите симулационни ходове и контраходове в корпоративния свят. Подобна еволюция на този инструмент не е изненадваща, защото най-често използваните методи за изграждане на стратегия в съвременния бизнес често изключват възможните прекъсвания в бизнес процесите или ги възприемат като лесно прогнозируеми (Mintzberg 1994).
На практика класическа военна игра в бизнес среда представлява няколкодневна симулация на реални бизнес отношения и процеси, провеждана
от висшия мениджмънт. Част от тях влизат в ролята на собствената компания, останалите се възприемат за техни конкуренти и други сили, които
оказват влияние на съответния пазар. Няма строго определени правила при
симулациите и те могат да включват всичко, което може да се случи в реална пазарна ситуация – макроикономически или политически резки промени,
придобивания и сливания, лобиране, природни бедствия, терористични актове и т.н.
Теория на игрите
Теорията на игрите е представена за първи път през 20-те години на
XX в. от математиците E. Borel и J. Von Noyman. През 1944 г. е доразвита от
Von Noyman и Morgenstern в съвместната им публикация „Теория на игрите
и икономическото поведение” (Von Noyman, Morgenstern 2007). В началото
на 50-те години на XX в. теорията е усъвършенствана благодарение на един
от най-великите съвременни математици J. Nash. От този момент до наши
дни теорията се използва не само в математиката и икономикса, но и в политическите науки, спорта и дори в еволюционната биология.
Теорията на игрите изучава способността на обект за конфликт и коопериране в конкурентна ситуация. Поради тази причина инструментът се
използва често при анализ на информация, свързана с конкуренцията. Има
доста значими прилики между военните игри и теорията на игрите. Според
някои изследователи последната е логичното еволюционно продължение на
военните игри. Най-значителната разлика е свързана със структурата на
конкуренцията. Теорията на игрите се използва при сравнително малък брой
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конкуренти, когато конкретно решение от единия конкурент би повлияло
значително върху действията на останалите.
На практика в този аналитичен, трети етап от цикъла, към информацията се добавя стойност, тъй като събраните данни и цялата налична информация прерастват в информационно-разузнавателен интелигентен продукт.
Логичното продължение на този процес се проявява в следващия, последен
етап от цикъла, когато предоставеният продукт се приложи като инструмент
за вземане на стратегически решения за постигане на фирмените цели.
2.4. Представяне на резултатите и обратна връзка
Завършването на аналитичния процес не означава, че работата на анализаторите от предходния етап е приключила. В четвъртата фаза пред тях
стоят няколко ключови отговорности: 1) да докладват резултатите пред топмениджърите; 2) да оценят тяхното разбиране на направените от екипа препоръки; 3) да се убедят, че не е загубена критична информация при обмена
на идеи; 4) да разберат как ще бъде използван разузнавателният продукт
(Fleisher, Bensoussan 2015). Посочените действия конкретизират последния
етап от конкурентния разузнавателен цикъл – представяне на завършения
бизнес разузнавателен продукт пред тези, които са го изискали.
Можем да твърдим, че ефективността на последния етап зависи от успешното изпълнение на предходните етапи. Ако първоначално нуждата от
разузнаване (1-ви етап) не е дефинирана правилно и анализът (3-ти етап) не
е осъществен коректно, крайният продукт няма да е достатъчно полезен за
мениджмънта. Hakannson и Nelke (2015) основателно твърдят, че няма значение колко стойностни и качествени са информацията и анализът, ако не
бъдат представени по подходящ начин. А според Bouthillier и Shearer (2001)
никоя система не може да гарантира, че доставената разузнавателна информация ще бъде използвана и ще довете до действаща стратегия (което е основната цел на конкурентното разузнаване). Това твърдение прозира и в
думите на бившия директор по КР на Кодак: „И най-добрият анализ е безполезен, докато не е докладван, приет с убеждение и предизвикал действие”
(McGonagle,Vella 2003: 149). На практика само ограничен брой компании
действително прилагат стратегическо разузнаване на най-високо ниво, което
означава, че такива компании успяват да трансформират данни, информация
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и знание в цялостно, завършено разузнаване (SCIP Intelligence Briefing,
2017)
Докладването на резултатите трябва да гарантира, че правилните хора
получават точното разузнаване в точното време (GIA 2004). Най-важният
фактор в този процес е своевременното действие, защото ако разузнавателният продукт се предостави прекалено късно, това може да наруши основната функция на КР. Практиката показва, че повечето ръководители и вземащи
решения предпочитат своевременен отговор отколкото изцяло прецизен
отговор.
Друг важен елемент от съществено значение за този етап е форматът, в
който ще се представи готовият разузнавателен продукт. Той трябва да е достъпен и лесно разбираем. Вземащите решения често не са запознати с техническите детайли и използваната терминология. Следователно стилът и форматът, в които се докладва, имат значение за това как ще се предаде и възприеме
съобщението. Важно е разузнавателното съдържание да е стегнато и в същото
време да е индикация за информационните несъответствия. Изследвания показват, че много разузнавателни проекти се провалят именно в този етап и
затова представянето на крайния продукт е от критично значение. Понякога
отнема повече време да се подготвят докладите и презентациите по разбираем
и достъпен начин, така че да бъдат адаптирани към целевата група. В зависимост от аудиторията и вида на разузнаването даден формат може да бъде поефективен от друг. Докладва се в различни формати, стилове и технически
средства. Всяка организация има свои стандарти и процедури за вътрешно
докладване. В повечето случаи те са под формата на софтуерен инструмент.
Според това кой, колко често и какво разузнаване изисква, би следвало ръководителят на КР да изгради структурирана концепция (система) за докладване
(Michaeli 2013: 155).
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Източник: Michaeli, R. (2013) Competitive Intelligence: Strategische
Wettbewerbsvorteile
erzielen
durch
systematische
Konkurrenz-,
Marktund
Technologieanalysen. Springer, S. 155.

Фиг. 2. Структурирана система за докладване на резултатите
Fleischer и Bensoussan (2015) описват най-често срещаните формати за
представяне на разузнавателния продукт:
- Брифинги лице в лице – дискусиите лице в лице или чрез онлайн разговори (Skype, Apple’s Face Time, Google’s Hangouts) позволяват на анaлизаторите да изложат крайния продукт в реално време възможно найпрецизно. Това можe да скъси времевия лаг, да улесни разбирането на информацията и да предизвика дискусии.
- Презентации по време на семинари и работни срещи – този стил е
подходящ за докладване на резултатите пред група лица, вземащи решения,
защото дава възможност за задълбочени обсъждания и взаимодействие с
презентиращия. Недостатъкът е, че в старанието да се изготви перфектна
презентация може да се пренебрeгне същественото послание.

175

- Писмени доклади и бюлетини – от една страна, те незабавно доставят
съобщението и позволяват бърз отговор, но от друга, не предоставят възможност за двустранна комуникация.
- Уеб базирани разузнавателни системи – представляват по-прецизен
формат за предаване на разузнавателния продукт, позволяващ селектиране
на информацията според поставените изисквания. Съдържанието може да
съдържа линкове към оригиналната изходна информация.
- Доклади (специални или стандартизирани) – те са най-често срещания
и предпочитан формат за докладване на разузнавателния резултат. Препоръчително е да не се представят само в писмен вид, а да се съпровождат от презентации, за да се опосредства обменът на мисли, идеи и решения. Така на
място могат да се изказват опасения и да се получи обратна връзка. Много
мениджъри предпочитат да получат доклада писмено, като тук проблемът,
който би възникнал, е ако материалът попадне в „грешни ръце“ и предизвика
нежелани вреди. Докладът съдържа описание на целта и задачите; анотация;
заключения (резултати от анализа); предложения за предприемане на мерки;
процедура, описваща методологията на конкурентното разузнаване; приложения с използваните форми на разузнаване (Bartes 2013).
Ефективната разузнавателна система трябва да е гъвкава. Могат да се
използват структурирани шаблони за докладите: информация – булети и графики; анализ – интерпретация; последствия – какво би се случило и съответни
действия (Pollard 1999). При възможност е добре да се прилагат стандартизирани доклади, защото, от една страна, спестяват време за автора, а от друга,
улесняват целевата група при прочита и възприемането на информацията.
Например разузнавателни продукти като пазарни анализи, конкурентни анализи, анализи на технологични трендове се подготвят регулярно и затова благоприятстват използването на унифициран формат. Друго предимство на
стандартизирането е възможността за сравняване на докладите във времето.
Важен момент от този етап е съхранението на завършения разузнавателен продукт, което засяга бъдещите целеви групи и техните потребности.
Специалистите по КР преценяват дали разузнавателният продукт и прилежащите му факти да бъдат достъпни за идните поколения. В тази връзка
следва да се вземат предвид въпроси, свързани с авторски права, сървъри,
частни комуникационни мрежи и извличане на информация.
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Използването и обратната връзка, които дават оценка и контрол на
целия процес, са завършекът на разузнавателния цикъл. Професионалистите
аргументират прилагането на този етап като заключителен тест за оценка на
разузнавателния продукт (GIA 2013) – т.е. дали резултатите отговарят на
първоначално идентифицираната потребност от разузнаване (KITs). Обратната връзка включва оценка на влиянието на разузнаването върху вземащите
решения в корпорацията чрез валидиране на надеждността. Оценката на
процеса по удовлетворение на потребностите на клиента (топмениджмънта)
включва релевантни въпроси като: Полезен ли е бил бизнес разузнавателният продукт? Как и с какво или защо не? Довел ли е до спестяване на средства? Как може да се усъвършенства процесът и т.н. Подобни действия могат
да доведат до усъвършенстване на анализа и подобряване на разузнавателните дейности (Bose 2008). Много често на този етап изникват нови въпроси
и назрява необходимостта от нов анализ, което затваря цикъла и поставя
началото на нов разузнавателен цикъл.
В корпоративната практика обратната връзка означава, че след получаване и изследване на доклада клиентът или ще поиска допълнителна информация, или ще постави нова задача на разузнавателното звено (екип). По
същество представянето на резултатите от разузнавателния продукт служи
за следващи анализи като конкурентно профилиране, сценарийно планиране
и сценариен анализ. Целта на информираното вземане на решения е да
опосредства подготвянето на стратегии. Разгръщането на стратегиите става
предпоставка за нови потребности от събиране на информация относно потвърждаване, подобряване или промяна на корпоративната стратегия, следователно конкурентният цикъл започва отначало (Liebowitz 2006).
Цялостният информационно-аналитичен процес, с присъщите му етапи и
инструменти, позволява да обобщим примерна методология за провеждане на
конкурентния разузнавателен цикъл (фиг. 3). Анализът на спецификите на конкурентния цикъл показва, че в съвременната глобализирана и силно конкурентна бизнес среда, за да бъдат конкурентни и изобщо, за да оцелеят дългосрочно
на пазара, компаниите трябва да прилагат стратегии, основани на разузнаване.
Подобни стратегии им дават възможност за своевременни прозрения, предвиждания за динамиката на средата и настъпващи критични промени.
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1. Идентифициране
на нуждите от информация

Обратна

Вътр. и
външни
източници на
информация

KITs,

връзка

KIQs,
Специални/
стандартни
доклади

Уеб базирани
системи

Patent mining

4. Докладване
на резултатите

Прзентации,
уъркшопи

Text mining,
Data mining

2. Набиране на
информация и данни

Web mining
(SAO)

Брифинги,
бюлетини

Интерактивни
визуализации

Конкурентно
профилиране

Финансов
конкур.
анализ

3. Анализ

Конкурентен
SWOT анализ

Военни игри,
теория
на игрите

Сценарийно
планиране

Фиг. 3. Конкурентен разузнавателен цикъл
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Глава трета
Специфичен обхват на конкурентното разузнаванe
Направеният във втора глава анализ позволява да се осъзнае фундаменталната структура, изграждаща КР в лицето на информационноаналитичния цикъл. В хода на изложението бяха засегнати важни аспекти,
чиято по-задълбочена интерпретация в тази глава ще разсее някои митове за
КР и ще насочи фокуса към по-специфични направления на разглежданата
концепция.
Въпреки че въпросът за етиката и лоялността в бизнеса не е нов, през
последните десетилетия, в условията на технологичен бум и Big Data, те
набират все повече популярност и не могат да не засегнат темата за етичността в практиките на КР. Възможностите на съвременните ИТ и научните
пробиви са предпоставки за изостряне на „апетита“ от страна на недоброжелатели към опити за нелоялни посегателства към търговски тайни и друга
ценна конкурентна информация. Тук логично следва и въпросът за необходимостта от вътрешна защита на бизнес организациите към външни посегателства и хибридни заплахи от потенциални конкуренти. В посочения контекст естествено място в разработката намират и някои специфични аспекти
на КР като етиката в конкурентните практики, технологичното разузнаване
и корпоративното контраразузнаване.
3.1. Етично разузнаване
Един от ключовите въпроси, на които трябва да се обърне внимание,
когато става въпрос за КР, е, че то е и следва да бъде, етична и легална бизнес практика. Битуващ мит сред широката общественост е вярването, че
най-общо разузнаването е идентично с шпионажа. За разлика от промишления шпионаж, който е незаконен, КР цели легално и етично събиране и анализ на информация от публично достъпни източници (оpen source
intelligence). Не случайно обаче в социално-икономическото пространство се
наслояват различни мнения. Действително има практики, когато в по-голяма
или в по-малка степен се използват неетични методи и дори противостоящи
на закона похвати (Håkansson, Nelke 2015). От една страна, това вреди на
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публичния имидж и репутацията на професията, а от друга, издига предпоставки за адаптиране на етични стандарти, които да служат като критерии за
професионалистите в КР (Trevino 1997).
Въпроси за етичната дилема могат да възникнат при различни разузнавателни похвати, например разузнаване на хора (human intelligence,
HUMINT), сигнално разузнаване (signal intelligence, SIGINT), разузнаване на
изображения (image intelligence, IMINT).3 Hedin и Sandström извеждат скала
на етичността, в която на най-високото стъпало на етиката поставят дейности като: десктоп проучвания (desktop investigations), проучвания на бази
данни, пазарни проучвания, наемане на консултанти за посещение на търговски изложения. Най-ниско на етичната скала авторите визират практики
като: укриване на идентичност или принадлежност към дадена компания,
интервюта под чужд претекст, фалшиви интервюта и срещи. Като действия,
противоречащи на закона се посочват промишления шпионаж, подслушване
на телефонни разговори, крaжби, подкупи, изнудвания и заплахи
(Håkansson, Nelke 2015).
Въпросът за етичността засяга предимно втория етап от конкурентния
цикъл – дейностите по набиране на информация за външната среда (найвече за конкурентите). Според Curtis етичната дилема дава сигнали за все
по-нарастваща конкуренция. В същото време авторът подчертава, че КР е
противоположно на шпионажа, защото е високо етична практика и ключово
бизнес умение, фокусирано върху разбиране на динамиката на конкуренцията и планиране на бъдеща промяна (Curtis 2001).
Можем да посочим някои компрометиращи неетични практики, които
се помнят с години в света на промишления шпионаж (Ravinder, Sandeep
2012). Един от най-нашумелите „черни” примери през последните две десетилетия е случаят с технологичния гигант Oracle и конкурента му Microsoft.
3

Human Intelligence включва получаване на информация при директна комуникация с
хора като интервюта лице в лице, телефонни разговори, съобщения по ел. поща и др.;
Signal Intelligence се отнася до информация, която се разменя по електронен път, но е
погрешно предоставена или попаднала в трета страна; Image Intelligence представлява
наблюдението на снимки или видео кадри на продуктови линии на конкурентите, на
строителни обекти, товаро-разтоварни дейности и др. За повече информация вж.
(Michaeli, 2013)
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През 2000 г. Oracle са изобличени в наемането на детективи, които подкупват с няколкостотин долара портиерите, изхвърлящи боклука от офисите на
Association of Competitive Technologies (лобираща в полза на Microsoft по
делото за антимонопол), за да се доберат до важна информация. Случаят е
наречен „Garbagegate” (Портал към боклука) на интригите в света на промишления шпионаж.
Друг известен случай е обвинението, издигнато от компанията Kraft
Foods през 2001 г. срещу най-големия им конкурент в бизнеса с пици
Schwan’s Sales Enterprises, заради използване на измама за достъп до вътрешна информация за плановете на корпорацията, нейни проучвания за потребителските предпочитания и ценна информация за индустрията. Kraft
Foods претендира, че професионалист по маркетингови изследвания, нает от
тях за консултант, по-късно напуска компанията и започва работа във фирмата Schwan’s, като преди това краде голямо количество търговски тайни и
важни документи за продуктовата линия на Kraft Foods.
През 2001 г. се разкрива информация, че членове на отдела по конкурентен анализ към Procter & Gamble са участвали в шпиониращи практики,
насочени към конкурента Unilever, без знанието и упълномощаването им за
това от изпълнителния директор на компанията. Операцията включва достъп
до 80 документа, описващи детайлно плановете на Unilever относно бизнеса
им в САЩ през следващите три години, включително информация за внедряване на нови линии, цени и планирани печалби.
Посочените примери целят да илюстрират разграничаването на КР от
промишления шпионаж, който подлежи на регулиране от американския
закон за промишления шпионаж от 1996 г. ( Industrial Espionagee Act 1996) и
новия закон за защита на търговските тайни от 2016 г.4 Европейското законодателство в тази насока е твърде оскъдно и закъсняло. Едва през 2016 г. е
издадена Директива (EU) 2016/943 на Европейския парламент и Съвета на
ЕС за защита на търговски тайни и злоупотреба с ноу-хау5.

4
5

Defend Trade Secters Act of 2016 (DTSA) (https://www.congress.gov/bill/114th-congress/
senate-bill/1890/text).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943
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С увеличаване на информацията, технологичното усъвършенстване и
разузнаването в бизнеса се създават предпоставки за неетично поведение.
Трябва да се има предвид, че освен целенасочени нелоялни практики понякога определени действия могат да бъдат и непреднамерени от страна на
персонала, поради липсата на осведоменост и ясни правила за това къде е
границата между приетото и недопустимото (Ravinder, Sandeep 2012). Следователно, от съществено значение е изграждането на подходяща култура и
осъзнатост за КР във всяка организация, съпроводено с обучение на човешките ресурси за нормите и етиката на конкурентните практики и спазването
на етичен кодекс (Gaspareniene, Remeikiene, Gaidelys 2013). Немалкото примери в света на корпоративния бизнес през годините са предпоставка някои
изследователи да започнат да обръщат внимание на създаването на ръководства с етични норми и кодекси, които да обръщат внимание на заинтересовените страни и професионалистите в областта на КР.
Fueld&Сo е една от големите световните агенции, специализирани в
КР. В етичния кодекс на компанията, който служи за клиентите ѝ като наръчник за законно и етично разузнаване, са посочени характерни ситуации и
практики, насърчаващи или отклоняващи специфично бизнес поведение
(Fueld, Company 2014). В него са изредени множество допустими и недопустими източници и дейности на разузнаване.
Важна стъпка в институционализирането на професията се явява създадената през 1986 г. SCIP, чиято цел е да развива и защитава интересите на практикуващите. Сериозна стъпка в постигането на зрялост професията отчита след
като SCIP публикуват етичен кодекс6, насочващ към следните етични дейности
и практики, надхвърлящи обикновените действия по спазване на закона. Johnson
(2005) ги определя като еквивалент на „божиите заповеди” в професията:
- Постоянен стремеж към увеличаване признанието и зачитането на
професията.
- Спазване на всички приложими национални и международни закони.
- Акуратно разкриване на цялата уместна информация, включително
разкриване на идентичността на организацията преди провеждане на интервюта за целите на КР.
6

Вж. SCIP Code of Ethics for CI Professionals, http://www.scip.org/?page=CodeofEthics
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- Избягване на конфликт на интереси при изпълнение на поето задължение.
- Предоставяне на искрени и реалистични препоръки и заключения
при изпълнение на конкретна разузнавателна дейност.
- Промотиране на етичния кодекс сред компаниите контрагенти, трети
страни и сред цялата професия.
- Придържане и спазване на фирмената политика и цели.
Може да се обобщи, че в съвременната бизнес среда скоростта, агресивните практики и хиперконкуренцията принуждават организациите да мислят
отвъд традиционните подходи за създаване на конкурентно предимство и да
предприемат нови инициативи за разрушаване на предимството на конкурента. В тази връзка откриването на полезна информация за конкурентите се възприема все повече като средство за осигуряване на конкурентно предимство,
но то не трябва да поражда съмнение за нарушаване на законови и етични
норми (Shing, Spence2017). Според Horowitz търсенето на информация за
конкурентите чрез легални и етични методи е неразделен компонент на здравословната конкуренция (Horowitz 1999). В този ред на мисли можем да твърдим, че последната трябва да насърчава КР, чиято крайна цел е подобряване
на пазарните позиции на съответната компания спрямо конкурентите в очите
на клиентите. Провалянето в тази мисия означава не само, че КР не е от полза
за никого, a по-скоро навежда към заключението, че компанията е вършила
всичко друго, но не и КР. На базата на извършените анализи авторите считат,
че колкото повече практиките по придобиване, анализ и използване на разузнавателното знание клонят към извънзаконоустановените, толкова повече те
граничат с промишления шпионаж и „бягат” от концепцията, както Бояджиев
нарича, „достойна професия с човешко лице” (Бояджиев 2016).
3.2. Технологично разузнаване (ТР)
Технологичното разузнаване (Technology Intelligence), в качеството си
на сърцевина на управлението на технологиите, респективно на стратегическото управление на компаниите, има за цел да идентифицира перспективните ниши за тяхното развитие. В този смисъл ТР позволява откриване и
експлоатация на възможности, произтичащи от технoлогичните промени,
както и идентификация и отговор на заплахи от такива промени (McGonagle,
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Vella 2012). То е особено актуално в контекста на научноизследователската
и развойната дейност (НИРД) на компаниите. През последното десетилетие
повече от всякога се осъзнава значението и смисълът на това да се разбират
и опознават технологичните промени с цел успешно развитие на бизнеса.
Способността да се анализира външната среда, както и прогнозите за текущите и бъдещите технологични тенденции никога не са били от такова голямо значение както сега (Manzini, Nasullaev 2017). „Умните организации не
чакат да се случи промяната, а активно наблюдават и се възползват от промяната на средата и иновациите“ (Chesbrough 2003).
Целта на ТР е да събира и предава технологична информация като част
от процеса, чрез който организациите осъзнават технологичните заплахи и
възможности (Kerr et al. 2006) Разбира се, не можем да твърдим, че това е
единствената причина за съществуването му. То се използва от много компании, за да получат знания и в социален и в културен аспект, в който могат
да се прилагат технологиите, за да се отвори компанията към останалия
свят, за да се генерират иновативни идеи, практики и др.
В действителност ТР може да се определи като дейност, позволяваща
на компаниите да идентифицират технологичните възможности и заплахи,
които биха могли да повлияят на бъдещия растеж и дългосрочна жизнеспособност на бизнеса им. То идентифицира и предоставя специфичен вид информация, анализи и прогнози относно конкурентната среда, в която функционира бизнесът, за да подпомогне вземането на решения и подготовката
на планове, които да дадат предимства на организацията. В този контекст ТР
има допирни точки с пазарното разузнаване (market intelligence) и разузнаването на конкурентите (competitor intelligence), дотолкова доколкото засяга доставчици и клиенти. И както McGonagle и Vella посочват, вместо да
идентифицира пазарни тендове, ТР по-скоро се фокусира върху технологични тенденции и научни пробиви (McGonagle, Vella 2012).
В техниките на ТР са залегнали най-вече патентният анализ, технологичният сценарий, анализът на технологичния потенциал, анализът на S
кривите и др. 7 Анализът на риска и дългосрочните прогнози са помощни
7

Вж. по-подробно: Michaeli, R. (2013) Competitive Intelligence: Strategische
Wettbewerbsvorteile erzielen durch systematische Konkurrenz-, Markt- und
Technologieanalysen. Springer, S. 532-533.
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аналитични техники на технологичния анализ. С тяхна помощ могат да се
определят:
- настоящите производствени методи и процеси на конкурентите;
- конкурентният достъп, приложение и зависимост от външна технология;
- ключови патенти и патентни технологии, използвани и развити от
конкурентите;
- равнище на НИРД, осъществявана от конкурентите и разходи за такава;
- равнище и способности на научноизследоватеслкия състав на конкурентите (McGonagle, Vella 2012).
Конкурентното технологично разузнаване има две основни цели:
- Непрекъснат технологичен мониторинг на базисните изследвания,
за да могат да се идентифицират своевременно иновативни базисни технологии, които имат висок търговски потенциал.
- Ранно предупреждение, респективно ранно улавяне на пазарни шансове и заплахи, посредством непрестанно оценяване на информацията за
възникващи ключови технологии с цел оптимизиране на стратегиите на
компаниите (Michaeli 2013).
Специфични източници за ТР са патентни бази данни, университети с
конкретни изследователски проекти, държавно спонсорирани научноизследователски проекти, институции за технологичен трансфер (частни и
национални), технологични конгреси и семинари, технически публикации,
изложения, изследователски и развойни дейности на конкурентите, експертни и мозъчни тръстове.
Концепцията за ТР съществува и се развива вече повече от четири десетилетия и е безспорно най-сложното направление на КР. С бурното развитие на технологиите днес интересът към разузнаването от страна на бизнеса
се засилва все повече. През годините дейностите, свързани с ТР, покриват
все по-широк кръг от мероприятия в компанията, включващи: проучване на
интернет мрежата, инструменти за изследване на патентната активност, събиране на информация за конкуренти и др. Въпреки усилията на компанията
чрез ТР да получи информация, която да повиши нейната конкурентоспо185

собност, това не винаги е възможно. Именно поради тази причина е необходимо разработване и внедряване на мероприятия в цялостната стратегия на
компанията, които да са строго планирани. Увеличаването на технологичната компетентност на организациите и улеснението, което дават технологиите
за разработка и съхранение на информация в софтуерен и в облачен вид,
логично насочва разсъжденията не само към желанието на фирмите да достигнат до търговските тайни на конкурентите, но и предполага предприемане на все по-сериозни мерки за защита на собствените бизнес операции и
проекти.
3.3. Корпоративно контраразузнаване
В предходния параграф стигнахме до извода, че в информационната
ера все по-широк кръг информация и дейности представляват интерес за
конкурентите. Това поставя необходимостта от т.нар. контраразузнаване в
бизнеса, като организационен защитен механизъм, възникващ с цел опазване на фирмената информация и активи от конкурентите (Colakoglu 2011).
Контраразузнаването в бизнес среда представлява навременна идентификация и неутрализиране на разнообразни заплахи, предизвикани от разузнавателни операции на конкурентите с цел извличане на предимства (Bernhardt
2003). То цели опазване на активите на компанията от всякакъв вид атаки –
етични и неетични. В този смисъл се явява синоним на индустриалния контрашпионаж. Корпоративното контраразузнаване е и процес по опазване на
вътрешнофирмената информация, което го превръща в противоположност
на конкурентното разузнаване (Strauss 1999). Неговата ключова стойност е
да се изгради и развие осъзнатост за приемането и оценката на дейностите
по КР (Colakoglu 2011).
Контраразузнаването включва както пасивни, така и активни мероприятия. Към пасивните спадат софтуерни решения, контранаблюдение и контрол на достъпа. Активните мерки включват разследвания за произхода на
всякакви незаконни и неетични практики спрямо собствената компания.
Класическият контраразузнавателен процес най-често включва четири стъпки: 1) направление; 2) провеждане на контраразузнавателни изследвания; 3)
изграждане на контраразузнавателен план; 4) въвеждане на подходящи кон-
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траразузнавателни мерки (U.S. Marine Corps 2007). На фиг. 4 е изобразен
примерен модел на бизнес контраразузнавателен цикъл:

5. Обратна
връзка

1. Конкурентен
анализ

2. Откриване
на

4. Въвеждане
на
контрамерки

собствени
слабости
3. Изграждане
на
контрамерки

Фиг. 4. Бизнес контраразузнавателен цикъл
Откриването на вътрешните слабости на компанията е втора и най-важна
стъпка в посочения цикъл. Само при ясна визия за тях могат да се вземат адекватните контрамерки, които изискват съответното финансиране, планиране,
кадрово обезпечаване, изпълнение и т.н. Winkler посочва четири групи слабости в съвременните компании, които включват: 1) оперативни слабости (социално инженерство, несигурна интернет връзка, изнасяне на служебна информация); 2) физически слабости (лесен достъп до сгради и съоръжения, лесен достъп до вътрешна информация, липса на пароли за служебните компютри); 3)
кадрови слабости (липса на задълбочени проверки на персонала, вътрешнофирмени посегателства, лични и финансови мотиви); 4) технически слабости
(софтуерни пробиви, предоставяне на служебни пароли и др.) (Winkler 1997).
При всички случаи сферите на защита включват:
Проследяване на слабите звена в системата за сигурност – свързани
с разкриване и неутрализиране на пробивите както от случаен, така и с целенасочено агресивен характер. Мерките са ограничаване на информацията,
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публикувана в сайта на компанията, персонални профили в социалните
мрежи и др.
Намаляване на риска от социален инженеринг8 – водеща е идеята, че
дори наглед маловажна информация може да се окаже сериозно оръжие в
ръцете на неподходящите хора. Мерките в тази насока са разбиране на опасността и обучение на персонала.
Намаляване на риска от електронно подслушване – класически способ за атака на конкурентна компания. В съвременния свят има огромен
брой начини за противодействие на този риск – софтуерни решения, контранаблюдение и т.н.
Провеждане на стрес тестове – широко препоръчвани с цел получаване на актуална информация за собствената ефективност на звеното за контрашпионаж. Мерките са обучителни тестове, свързани с физически и електронни атаки.
Подобряване на базовата сигурност – мерки, свързани с цялостната
сигурност (предприемани преди гореописаните), като регулярен мониторинг
на звената, осигуряващи физическата сигурност, контрола на достъп в предприятията, защитата на различните активи и др. (Allsop 2009).
При организиране на система за сигурност в предприятията е необходимо да се преодолее заблудата, че с контрамерки, актуални за индустриалната ера, може да се противодейства на заплахите от информационната ера
(Burgess, Power 2008). Следователно, в новата епоха, корпоративната и информационната сигурност вървят ръка за ръка. През последното десетилетие
сме свидетели на зачестилите кибератаки и то не само към корпоративния
бизнес, но и към МСП. Дори съществуват мнения, че хакерите изпробват
своите разработки първо върху по-малки пазари и бизнеси, преди да ги насочат към основните си цели9. Според прогнози, до 2019 г. загубите от киберпрестъпления в световен мащаб ще възлязат на 2,1 трлн. долара (Juniper
8

9

Класически способ за атака на конкурентна компания, представляващ възможност за
манипулиране на служители с крайна цел получаване на вътрешна информация –
имена, адреси, телефонни номера, пароли и др. За повече информация: Mitnick, К.
The Art of Deception. Wiley, p. 164.
По думи на Иван Житиянов, изп. директор на Телелинк Бизнес Сървисис и Алекс
Литвак от SafeBreach (https://technews.bg/article-108541.html, 22.09.2018).
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Research 2018). По данни на ЕК 80% от европейските компании са станали
жертва на кибератаки през 2016 г., а икономическото въздействие на киберпрестъпността е нараснало петкратно от 2013 до 2017 г.10
През последните години ЕС предприема няколко мерки в тази насока.
Първата стратегия за киберсигурност е от 2013 г., свързана с приемане на
„Директивата за МИС” (Директива относно сигурността на мрежите и информационните системи) и засилване на ролята на Агенцията за мрежова и
информационна сигурност. Новите законови мерки са влизането в сила от
2018 г. на директивата на ЕС (Регламент ЕС 2016/679) за защита на личните
данни и директивата за платежните услуги (PSD2), обещаващи високи стандарти за киберсигурност. Последното предложение на ЕК е създаване на
нова агенция за киберсигурност (ENISA), чиято цел е подпомагане на държавите-членки на ЕС да противодействат на кибератаки и сертифициране на
киберсигурността на информационните и комуникационните технологии.
(Акт за киберсигурността) (COM(2017) 477 final/3).
В обобщение на гореизложения анализ следва да подчертаем, че найважната цел на отделите за корпоративно контраразузнаване е гарантирането на проактивно противодействие на заплахи и засилване на цялостната
корпоративна сигурност, за защита на активите на компаниите не само от
престъпни посегателства, но и от напълно законни конкурентни действия.
Заключение
От тази студия могат да се направят следните изводи и препоръки:
1. В българската научна литература публикациите по темата за КР са
изключително оскъдни, а емпирични изследвания за прилагането му и неговата ефективност сред българския бизнес на практика няма. Това поставя
въпроса за належащата нужда от бъдещи проучвания относно степента на
използване на интегрирана система или специфични инструменти за КР от
страна на фирмите в България.
2. Представеният конкурентноразузнавантелен цикъл, с присъщата му
методика за провеждане на цялостния информационно-аналитичен процес в
10

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/BG/COM-2017-477-F3-BG-MAIN-PA
RT-1.PDF
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КР, дава отправна концептуалноприложна основа за вникване в логиката и
последователността за реализиране на концепцията в практиката.
3. В резултат на систематизираните в изложението същностни аспекти
и специфичен обхват на конкурентното разузнаване може да се твърди, че,
прилагано интелигентно и системно, то при всички случаи въздейства върху
организационните планове, решения, операции и следва да бъде неразривна
част от стратегическото управление на всеки съвременен и интелигентно
позициониран бизнес.
4. Днес нито една компания, където и да се намира, не е защитена от
посегателства върху нейните информационни и физически активи. Предвид
изискванията за хармонизиране на новите евродирективи в националните
законодателства, свързани с киберсигурността, и неготовността не само на
бизнеса, но и на държавата за тяхното въвеждане и стриктно прилагане,
следва да се преосмислят фундаменталните практики за правене на бизнес
от българските предприятия.
Авторите стигат до заключението, че в днешното море от информация
и данни КР е особено удачен инструмент за вземане на важни решения от
мениджърите и би следвало да е една от първите стъпки на стартиращи
предприемачи. С негова помощ организациите имат възможност да улавят
бизнес трендове, да са по-неуязвими от конкурентни и кибератаки, да предприемат стратегически решения, базирани на информирано знание за сектора, пазара и конкурентната среда като цяло и в този смисъл да постигат устойчив растеж. Засегнатите в разработката идеи и концепции могат да послужат като база за бъдещи емпирични изследвания, насочени към избрани
аспекти на КР в български компании от различни сектори.
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Abstract
The present study aims at tracing out and analyzing the theoretical and practical aspects
of competitive intelligence in the context of a considerably complicated in recent years
competitive environment. There are consecutively considered the evolutionary aspects, the
competitive intelligence cycle and some of its contemporary dimensions. The author seeks to
synthesize and to demonstrate interrelations between the proper use of this modern, very
useful instrument and the improved process of management decision-making through accurate
forecasting, early warning and control over trends.
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БЮДЖЕТНИТЕ ДЕФИЦИТИ В БЪЛГАРИЯ И ПАЗАРЪТ
НА МЕЖДУНАРОДНИ ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА
Гл. ас. д-р В е н и а м и н Т о д о р о в
Въведение
С процеса на излизане от централнопланова
икономика и преход към смесено пазарно стопанство
България преминава към провеждане на фискална политика в традиционния й вид, който е актуален и до
днес. Тя може да се анализира в множество направления, които са значими по отношение на ефективността
в българската икономика, темпа на икономическия
растеж, стабилността на икономическото развитие и т.н.
Един от много важните аспекти през последните три десетилетия са
бюджетните дефицити и тяхното финансиране. Увеличаването на паричната
база с цел задоволяване на нуждите на бюджета например стои в основата
на финансовата криза от 1996 – 1997 г. Бюджетното салдо е една от найобсъжданите и дискутирани макроикономически теми както в политически
и социален контекст, така и в академичния свят, често попадайки в полезрението на икономическите изследвания.
Изключително голямо значение, макар изследванията все още да са
сравнително оскъдни в това направление, има участието на правителството
на пазара на международни държавни ценни книжа (ДЦК)1. След първоначалния период през 90-те години, когато отказът на международните пазари
да отпуснат ново финансиране подтиква политиците да се ориентират към
много по-лесно достъпното проинфлационно финансиране, международните
1

В настоящото изследването термините „пазар на международни ДЦК” и „международен пазар на ДЦК” ще се използват като взаимнозаменяеми.
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ДЦК се превръщат в основна алтернатива, когато е необходим сериозен финансов ресурс. В условията на малка отворена икономика вътрешният пазар
на ДЦК няма толкова голям потенциал, а международният пазар предлага
големи възможности. В резултат на това към края на първото тримесечие на
2018 г. (което е и краят на изследвания в студията период) според данните в
месечния бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление”
на министерството на финансите за март 2018 г. международните ДЦК
представляват 72,24% от външния дълг и 54,68% от общия държавен дълг.
Обект на това изследване е именно пазарът на международни ДЦК.
Предмет на изследването е връзката между държавния бюджет и поконкретно бюджетните дефицити, от една страна, и особеностите във финансирането с международни ДЦК, от друга.
Целта на студията е, като се анализират отделните аспекти за участие
на международния пазар на ДЦК, да се изведат спецификата и особеностите
на българското финансиране на бюджетните дефицити в сравнителен план
спрямо: 1) развитите страни; 2) развиващите се страни като цяло; 3) развиващите се страни от Европа.
За да се постигне посочената цел, са поставени следните три основни
задачи. Първо, да се дефинира пряката връзка между фискалната политика,
бюджетните дефицити и пазара на международни ДЦК и да се оцени значението й спрямо останалите алтернативи на финансиране за България. Второ,
да се анализират отделните аспекти на динамиката, тенденциите и детерминантите на пазара на международни ДЦК по отношение на развитите страни, развиващите се страни като цяло и развиващите се страни от Европа.
Трето, да се изследват и изведат особеностите при финансирането на българския държавен бюджет чрез международния пазар на ДЦК.
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Глава първа
Дефиниране на връзката между фискалната политика,
бюджетните дефицити и пазара
на международни държавни ценни книжа
1.1. Литературен обзор
С увеличаването на икономическото значение на пазара на международни ДЦК през последните десетилетия се повишава значително и академичният интерес към проблематиката, свързана с него. Появяват се голям
брой изследвания, както на микроравнище (функционирането на самия пазар и динамиката му, чисто финансовите аспекти; аспектите, свързани със
спецификата на поведението на микросубектите, проблемите с асиметрията
на информацията и др.) така и към макроикономическата логика на процесите. Последното е изключително важно, защото функционирането на подобен международен пазар е много силно свързано с макроикономическите
променливи. Нещо повече, като дългови инструменти ДЦК са част от фундаменталната логика на провеждане на фискалната и паричната политика.
Въпреки бурното развитие на това изследователско поле обаче конкретното изучаване на спецификата на българското участие на пазара е много послабо застъпено. То се характеризира със следните основни особености. Първо, мнозинството от изследванията на връзката на държавния сектор в България с международния пазар на ДЦК не са фокусирани главно върху страната,
а разглеждат тази връзка в контекста на общата динамика, свързана с някаква
група страни. Второ, преобладаващата част от литературата изучава само
един от видовете български международни ДЦК – брейди облигациите.
Някои изследователи изучават цените и доходността на международните ДЦК (основно на брейди облигациите) по време на финансови кризи,
като включват и българските инструменти от този тип. Ив. Изворски2 изследва вероятността от дефолт, която се съдържа в информацията за цените
на брейди облигации от седем развиващи се страни, и разглежда факторите,

2

Izvorski, Iv. Brady Bonds and Default Probabilities. IMF Working Paper №98/16, 1998.
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които определят кроскорелация. Е. Фернандез-Ариаз и Р. Рогобон3 се спират
на ефекта на заразата между нововъзникващите пазара в периода 1994 – 1999
г. Р. Фрай и др.4, както и М. Дънгей и др.5, анализират ефекта на заразата,
свързана с руската дъглова криза от 1998 г. М. Милър и Л. Жанг6 се фокусират върху ликвидните ефекти, разглеждайки брейди облигациите в контекста
на суверенните ликвидни кризи. И. Измайлеску и Х. Каземи7 изучават ефекта
на заразата сред нововъзникващите пазари по време на Руската криза (1998) и
Аржентинската криза (2001-2002). В. Тодоров8 изследва особеностите на
страновите спредове в доходността на нововъзникващите пазари по време на
шест кризи: Мексико (1994 – 1995), Русия (1998), Бразилия (1998 – 1999),
Аржентина (2001 – 2002), Бразилия (2002) и САЩ (2007 – 2009).
Освен във връзка с финансовите кризи пазарът на международни ДЦК
с включени български инструменти се изучава и в други направления. П.
Роуланд и Х. Торес9 включват и български международни ДЦК редом с останалите, изследвайки детерминантите на кредитоспособността и страновите спредове в доходността чрез анализ на панелни данни. П. Роуланд 10 в
последваща разработка по темата разширява обхвата на страните от 16 до
29, отново включвайки България, като използва анализ на групирани данни
3

Fernandez-Arias, E., R. Rigobon. Financial Contagion in Emerging Markets. // Wanted:
World Financial Stability (E. Fernández-Arias, R. Hausmann, editors). Washington: InterAmerican Development Bank, 2000.
4
Fry, R. et al. International Contagion Effects from the Russian Crisis and the LTCM NearCollapse. IMF, Working Paper №02/74, 2002.
5
Dungey, M. et al. The Transmission of Contagion in Developed and Developing
International Bond Markets. Risk measurement and systemic risk. // Proceedings of the
Third Joint Central Bank Research Conference, BIS, 2002, pp. 61-74.
6
Miller, M., L. Zhang. Sovereign Liquidity Crises: The Strategic Case for a Payments
Standstill. // The Economic Journal, Vol. 110, №460, 2000, pp. 335-362.
7
Ismailescu, I., H. Kazemi. Contagion or Interdependence in Emerging Debt Markets? //
Banking and Finance Review, Vol. 3, №2, 2011, pp. 1-15.
8
Тодоров, В. Финансови кризи и странови риск на нововъзникващите пазари. // Годишник на ИУ-Варна, т. 82, 2010, с. 363-403.
9
Rowland, P., J. Torres. Determinants of Spread and Creditworthiness for Emerging Market
Sovereign Debt: A Panel Data Study. Banco de la Republica de Colombia, Portada
Borradores de Economía, Working Paper №295, 2004.
10
Rowland, P. Determinants of Spread, Credit Ratings and Creditworthiness for Emerging
Market Sovereign Debt: A Follow-Up Study Using Pooled Data Analysis. Banco de la
Republica de Colombia, Portada Borradores de Economía, Working Paper №296, 2004.
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(pooled data analysis). К. Страхилов11 конструира коинтеграционен VAR модел, чрез който изучава особеностите на спредовете в доходността на брейди
облигациите на България и Полша. Л. Ярамило12 използва данни за 35 нововъзникващи пазара, включително България, и разглежда връзката между
спредовете в доходността и кредитния рейтинг за периода 1997 – 2010 г. Й.
Хилшер и И. Носбуш13 включват България редом с останалите изследвани
страни, анализирайки връзката между основните макроикономически показатели и спреда в доходността. Актуг и др.14 изучават спецификата на връзката между пазара на кредитни дефолт суапове и облигационния пазар за
периода 2001 – 2007 г., включвайки и данни за България. Дж. Чан-Лау и И.
Ким15 изследват особеностите на връзката между цените на облигационния
пазар, на пазара на кредитни дефолт суапове и на пазара на акции при осем
новъзникващи пазара, един от които е България.
Много малко са изследванията, чиито фокус е само върху особеностите на българския държавен сектор. А. Хубен16 и С. Александров17 анализират създаването и пласирането на българските брейди облигации. Д. Бобева
и др.18 изучават използването на облигациите в процеса на приватизация. В две

11
12

13

14

15
16
17
18

Strahilov, K. The Determinants of Country Risk in Eastern European Countries. Evidence
from Sovereign Bond Spreads. College of Europe, BEER Paper №8, 2006.
Jaramillo, L., M. Tejada. Sovereign Credit Ratings and Spreads in Emerging Markets: Does
Investment Grade Matter? International Monetary Fund, IMF Working Paper №11/44,
2011.
Hilscher, J., Y. Nosbusch. Determinants of Sovereign Risk: Macroeconomic Fundamentals
and the Pricing of Sovereign Debt. // Review of Finance, European Finance Association,
Vol. 14, №2, 2010, pp. 235-262.
Aktug, R. E., G. Vasconcellos, Y. Bae. The dynamics of sovereign credit default swap and
bond markets: empirical evidence from the 2001 to 2007 period. // Applied Economics
Letters, Vol. 19 , №3, 2012, pp. 251-259.
Chan-Lau, J. A., Y. S. Kim. Equity Prices, Credit Default Swaps, and Bond Spreads in
Emerging Markets. International Monetary Fund, Working paper №04/27, 2004.
Houben, A. Commercial Bank Debt Restructuring: The Experience of Bulgaria. IMF,
Policy Discussion Papers Papers on Policy Analysis and Assessment №95/6, 1995.
Alexandrov, S. Bulgarian Brady Bonds. Bank Review, Bulgarian National Bank. // BNB
Quarterly Journal, №1, 1995.
Bobeva, D., S. Kassidova, I. Avramov. Bulgarian Foreign Debt Bonds in Privatisation.
Bank Review, Bulgarian National Bank. // BNB Quarterly Journal, №3, 1995.
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свои публикации Н. Будина и Т. Манчев19 анализират детерминантите на
цените на българските брейди облигации. Две изследвания на Г. Минасян20
правят цялостен анализ на управлението на брейди задълженията. В. Тодоров21 изследва спецификата на спредовете в доходността на българските
межднародни ДЦК, като разграничава особеностите спрямо подобен тип
страни от нововъзникващите пазари. Г. Минасян22 и А. Пирян23 в свои публикации анализират сделките с международни ДЦК, чрез които се извършва
суап на брейди облигациите с глобални такива. В. Йорданов24 използва българските международни ДЦК и изучава информационното съдържание на
рисковите спредове.
Тази студия се стреми да допълни литературата, посветена на българското участие на международния пазар на ДЦК по няколко начина. Първо, ще постави България в центъра на фокуса. Второ, ще бъде включен целият период в
съвременната история, за който български ДЦК се емитират и търгуват. Трето,
анализът ще е обвързан с насоката и особеностите на фискалната политика.
Четвърто, ще се включат не само брейди облигациите, но и всички останали.
Пето, особеностите ще се изведат не самостоятелно за страната, а в сравнителен план спрямо развитите страни, развиващите се страни общо и развиващите
се страни от Европа. Шесто, ще бъдат обхванати не само един, а четири аспекта
на българското участие на пазара.

19

20

21

22
23
24

Budina, N., T. Mantchev. Determinants of Bulgarian Brady Bond Prices: An Empirical
Assessment. Policy Research Working Paper № WPS 2277Washington: The World Bank,
2000; Budina, N., T. Manchev. Fundamentals in Bulgarian Brady Bonds: Price Dynamics.
Bulgarian National Bank, Discussion Paper №12, 2000.
Минасян, Г. Брейди одисеята на България. Българска народна банка, Дискусионни
материали, DP/51/2005, 2005; Minassian, G. Conversion of Bulgarian Brady Bonds: Five
Years After. // Economic Thought, Yr. XXII, №7, 2007, pp. 3-26.
Тодоров, В. Специфика на страновия риск на България в сравнение с останалите
нововъзникващи пазари. // Перспективи пред индустриалния бизнес. Варна: Икоконсулт, 2013, с. 79-83.
Минасян, Г. Активните операции с външния дълг – опит за петгодишна равносметка.
// Икономическа мисъл, №4, 2007, с. 3-30.
Pirian, A. Bulgarian Brady Bonds And The External Debt Swap Of Bulgaria. // NISPAcee
occasional papers. Vol. 4, № 2, 2003, pp. 3-15.
Yordanov, V. The Bulgarian Foreign and Domestic Debt – A No-Arbitrage Macrofinancial
View. William Davidson Institute Working Paper №1032, 2012.
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1.2. Методология на изследването
Изследването на участието на българското правителство на международния пазар на ДЦК в контекста на провежданата фискална политика и
регистрираните бюджетни дефицити в страната ще бъде осъществено в три
основни етапа.
В точка 1.3 се дефинира връзката между бюджетните дефицити и пазара на международни ДЦК. Съпоставя се обвързаността на паричната и
фискалната политика с разглеждания пазар. Визират се възможните алтернативи при финансиране на дефицитите и се анализира доколко е възможно,
удобно и подходящо използването на всяка от тях, като по този начин се
откроява значението на международния пазар на ДЦК.
Във втора глава се идентифицират и анализират особеностите, тенденциите и детерминантите на пазара на международни ДЦК в четири конкретни направления:
Размер на дълга – идентифицират се тенденциите във времето, разграничават се специфичните периоди в развитието на пазара и др.
Избор между международния паричен и международния облигационен пазар – специфичното развитие на всеки от тях, кой е предпочитан за
емитиране и търгуване на дълга и др.
Лихвена структура – изследва се съотношението между дълга с фиксирана и плаваща лихва.
Валутна структура – кои са водещите и предпочитани чуждестранни
валути.
Анализът във всяко от посочените направления се реализира на три
равнища чрез агрегираните данни за:
1) развитите страни;
2) развиващите се страни;
3) развиващите се страни в Европа.
Направеното в първа и втора глава има за цел да служи като фундамент
и да даде възможност за преминаване към най-важната част от това изследване в третата глава: изследването на спецификата при финансиране на държавния бюджет в България чрез международния пазар на ДЦК. Анализът продължава логиката от предходната глава, т.е. отново е в посочените четири
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направления. Изводите по отношение на трите равнища се използват, за да се
откроят в сравнителен план особеностите за България.
Фокусът на изследването е проверката на четири хипотези, всяка от
които е свързана с едно от направленията.
Първата хипотеза е свързана с размера на дълга и е формулирана по
следния начин: Финансирането с международни ДЦК за България следва
различна динамика спрямо развитите страни, но подобна динамика в сравнение с развиващите се страни и особено тези в Европа.
Извеждането на подобна хипотеза идва от най-малко два факта. Първо,
България традиционно е причислявана към развиващите се страни. Второ,
обвързаността с европейските икономики е очевидна. Част от развиващите
се страни на континента са членки на ЕС, което предполага не само активни
и свободни външноикономически връзки, но и немалка степен на конвергенция между икономиките. Това несъмнено се отразява и на фискалната
сфера, като дефинирането на различните канали, по които това се извършва,
е извън обхвата на студията. Страните, които не са част от Съюза, също по
някакъв начин са свързани с него (различни споразумения, спогодби, договори за асоцииране, преговори за приемане и сближаване на икономиките и
др.) и съответно с България, или обикновено е налице обвързаност по някоя
друга линия.
Проверката на хипотезата се състои в изследване на три основни аспекта на посочената „различност” и „подобност” на динамиката: 1) абсолютния размер на дълга, 2) волатилността на финансирането, 3) темпа на
прираст за периода.
Втората хипотеза е свързана с разграничението между международен
паричен и международен облигационен пазар на ДЦК: Българското правителство използва международния пазар на ДЦК единствено за средносрочно и дългосрочно финансиране.
Формулирането на хипотезата произтича от факта, че макар и сравнително малък вътрешният финансов пазар в страната има достатъчен капацитет да осигури необходимите краткосрочни ресурси. Тук се взема предвид и
това, че традиционно ДЦК на паричния пазар са много по-малък дял от общия размер на бюджетното финансиране за страните.
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Третата хипотеза е свързана с лихвената структура и е формулирана
по следния начин: Българското правителство емитира предимно международни ДЦК с фиксиран лихвен процент. Логиката идва от факта, че повечето инструменти на международния пазар на ДЦК са формулирани и търгувани именно по този начин.
По отношение на валутната структура има един специфичен фактор в
случая с България – паричният режим в страната от средата на 1997 г. е паричен съвет, като левът е фиксиран за еврото. От тази гледна точка е изведена четвъртата хипотеза: Българският паричен съвет предопределя различна и специфична валутна структура на международните ДЦК в сравнение с развитите страни и развиващите се страни, включително тези от
Европа. Хипотезата предполага, че изборът на българското правителство се
определя не толкова от текущите пазарни условия, колкото от съществуващия паричен режим.
Спецификата на отделните направления и свързаните с тях хипотези
изисква най-голямо внимание да се отдели на първото направление (размер
на дълга), чрез което основно се реализира фундаменталната роля на пазара
във връзка с фискалната политика (виж точка 1.3). Този факт ще бъде взет
под внимание в хода на изследването.
При определянето на времевата рамка на изследването се взема предвид
датата, на която българското правителство става за първи път емитент на съвременния пазар на международни ДЦК. Поради това разглежданият период започва от третото тримесечие на 1994 г. Данните, които се използват, са с източник
Банката за международни разплащания (БМР) и могат да бъдат намерени в статистическата част на уеб страницата на институцията (www.bis.org). Стойностите
са тримесечни, а динамичният ред се простира до първото тримесечие на 2018 г.
Представени са в щатски долари, независимо от оригиналната валута, в която са
деноминирани. БМР преизчислява данните в единна валута, за да се осигури
съпоставимост. Допълнителна информация е взета от Министерството на финансите на Република България чрез сайта на министерството (www.minfin.bg).
Изследването прилага дефинициите, утвърдени и използвани в тази
област от БМР. Международни са тези ДЦК, които са емитирани от държавния сектор на някоя страна на пазар, който е различен от местния. Държавният сектор в случая включва органите и институциите на централното уп206

равление, местното управление (щатско, общинско и др.) и социалноосигурителните фондове25. Извън обхвата на сектора остават централната банка,
държавните и общинските предприятия.
В специализираната литература не съществува единно мнение по отношение на класифицирането на страните като развити и развиващи се. Водещите световни икономически институции също не успяват да наложат ясни
дефиниции26. В студията се използва стандартното разделение, прилагано от
БМР. Това е продиктувано от факта, че данните са представени именно от
тази институция, която, освен по отделни страни, групира информацията и в
съответствие с разграничението „развити” и „развиващи се” страни.
1.3. Дефиниране на връзката между фискалната политика
и пазарa на международни ДЦК
Пазарът на международни държавни ценни книжа е тясно свързан с
макроикономическата политика. Търговията с ДЦК например традиционно
се свързва с паричната политика във връзка с най-удобния и най-често използвания инструмент на монетарната политика: операциите на открития
пазар. Централните банки биха могли да използват различни дългови ценни
книжа за целта, но в практиката им като обект на сделките са се наложили
ДЦК. Поглеждайки от страната на стопанските агенти в дадена икономика,
кривата на доходността на ДЦК може да се използва за идентифициране на
очакванията за бъдещата насока на паричната политика, както и за прогнозиране на бъдещата динамика на бизнес цикъла27.
Външният аспект на паричната политика, който е свързан с валутния
курс и лихвеното равнище, е и направлението, в което се вижда връзката с
25
26
27

В студията понятието „правителство” се използва като синоним на така дефинирания
държавен сектор.
Nielsen, L. Classifications of Countries Based on Their Level of Development: How it is
Done and How It Could Be Done. IMF, Working Paper №11/31, 2011.
Вж. например Mishkin, F. What Does the Term Structure Tell Us About Future Inflation?
// Journal of Monetary Economics, Vol. 25, 1990, pp. 77-95; Mishkin, F. The Information
in the Longer-Maturity Term Structure About Future Inflation. // Quarterly Journal of Economics, Vol. 55, 1990, pp. 815-828; Estrella, A., G. Hardouvelis. The Term Structure as a
Predictor of Real Economic Activity. // Journal of Finance, Vol. 46, №2, 1991, pp. 555576.
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международния пазар на ДЦК. При наличието на капиталова мобилност
международната дейност на инвеститорите и арбитражът, който осъществяват, са основа за една от връзките между отделните икономики. Емпиричните изследвания доказват, че пазарът на международни ДЦК е канал за пренасяне на ефектите от паричната политика между отделните икономики на
наднационално равнище чрез непокрития лихвен паритет28 или по-общо
дефинирано – чрез непокрития паритет на възвръщаемостта29. Освен това А.
Мел доказва емпирично, че „промените в паричната политика и влиянията
на краткосрочните лихвени проценти между различните икономики са ключови двигатели на международните финансови връзки чрез движения на
ниския край на кривата на доходността”30.
При дефиниране на свързаността на макроикономическата политика с
пазара на международни ДЦК обаче основната връзка трябва да се търси по
отношение на фискалната политика, където зависимостта е много по-пряка и
непосредствена. Една от основните причина за съществуването на този пазар и съответно една от основните функции, които изпълнява, е финансирането на публичния сектор. Обслужването на фискалната политика позволява
чрез бюджета не само да се поставят рамките за икономическата активност,
но и да се коригират пазарните дефекти, за да се постигне по-голяма ефективност, справедливост и стабилност на икономическото развитие.
Водещата роля на фискалната политика е още по-видна в случая с
България. Настоящият паричен режим в страната не е централно банкиране,
а от 1.7.1997 г. съгласно пременения Закон за БНБ (ЗБНБ) икономиката
функционира в условията на паричен съвет. Въпреки че той не е под формата на традиционния паричен съвет, а е неортодоксален, този паричен режим
изцяло елиминира възможността за извършване на операции на открития
пазар. Запазена е възможността БНБ да определя нормата на задължителните минимални резерви, а на управление „Банково” е дадена ограничена въз28
29
30

Habib, M., M. Joy. Foreign-Currency Bonds: Currency Choice and The Role of Uncovered
and Covered Interest Parity. ECB, Working Paper №947, 2008.
Cappiello, L., R. Santis. The Uncovered Return Parity Condition. ECB, Working Paper №
691, 2007.
Mehl. A. The Yield Curve as a Predictor and Emerging Economies. ECB, Working Paper
№691, 2006, p. 4.
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можност да бъде кредитор от последна инстанция, но основната логика на
паричния съвет е в сила – валутният курс спрямо еврото е фиксиран (а този
спрямо останалите валути е изцяло зависим от него), както и лихвените проценти в страната са основно резултат от лихвените равнища на еврозоната31.
Така ролята на паричната политика по отношение на международния пазар
на ДЦК е силно ограничена.
По-конкретно връзка с фискалната политика може да се търси поне в
две направления. Първото е реализирането на конкретни действия в съответствие с приетата дългова стратегия по отношение на подобряване на характеристиките на вече натрупания държавен дълг. По този начин се оптимизира стойността на дълга, равнището на лихвата, лихвената структура,
матуритетната структура, валутната структура и т.н. Този аспект обаче е поскоро второстепенен и подчинен на следващия.
Фундаменталната роля на пазара във връзка с фискалната политика е
участието на държавните сектори на отделните страни на пазара с цел осигуряване на финансиране чрез емитирането на международни ДЦК. Традиционно това се свързва с покриването на бюджетните дефицити.
В случай че бюджетните разходи в България ( ) превишават бюджетните приходи ( ), съществуват различни възможности за осигуряване на
необходимите средства. Уравнението по-долу дефинира принципната връзка
между бюджетното салдо и основните алтернативи за неговото финансиране32.
θ – γ = Δμ + Δψ + Δω + Δν + (Δφ + Δτ),
където:
γ са бюджетни приходи;
31

32

При ортодоксалния паричен съвет лихвеното равнище в страната е функция на лихвеното равнище в икономиката, към чиято валута е фиксирана местната валута. В
България има разлики спрямо еврозоната, които могат да се обяснят с БаласаСамуелсон ефекта, страновия риск и др. Въпреки това основната логика на паричния
съвет е в сила, т.е. основната движеща сила на лихвените проценти са промените на
лихвените равнища по еврото.
Теоретично са възможни и други варианти, например договаряне на кредитни споразумения с небанкови институции, но такъв тип финансиране е извън утвърдилата се
практика на правителствата и поради това не е включено в уравнението.
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θ – бюджетни разходи;
μ – парична база;
ψ – резервен фонд;
ω – банкови заеми;
ν – официално финансиране;
φ – местни ДЦК;
τ – международни ДЦК.
Един от вариантите, които традиционно съществуват за финансиране
на бюджетните дефицити е чрез промяна на паричната база (μ). В България
към момента не може да се разглежда тази алтернатива поради две причини.
Първо, страната е член на Европейския съюз, централните банки в който
нямат право да кредитират държавния сектор33. Второ, както вече беше посочено, в страната функционира паричен съвет, който също съдържа забрана
за предоставяне на заемни средства на публичния сектор от страна на БНБ34.
Ако се погледне назад в стопанската история на България се вижда, че в
страната има негативен опит по отношение на подобен тип финансиране и
силния инфлационен ефект, който произтича от него35.
Втората алтернатива за финансиране е използването на резервен
фонд (ψ). Идеята е в него да се акумулират средства от различни източ33

34

35

В чл. 123 ал. 1 на Договора за функционирането на ЕС е записано: „Забранява се
предоставянето на овърдрафти или други видове кредитни улеснения от Европейската централна банка или централните банки на държавите-членки, наричани понататък „национални централни банки”, в полза на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, централното управление, регионалните, местни или други органи на публична власт, на други органи, регулирани от публичното право, или
на публични предприятия на държавите-членки, както и закупуването пряко от тях на
дългови инструменти от Европейската централна банка или от националните централни банки”.
Съгласно чл. 45 и чл. 56 от ЗБНБ банката няма право да извършва операции на открития пазар. Български ДЦК не могат да бъдат част от активите на управление „Емисионно”. БНБ не може да предоставя кредити и гаранции под каквато и да е форма,
включително чрез придобиване на дългови инструменти, на Министерския съвет, на
общините, както и на други държавни и общински институции, организации и предприятия. Чисто технически като кредит към правителството се отчитат кредитите за
сметка на покупки на СПТ от МВФ, но в този случай БНБ е само посредник.
Вж. например Димитрова, К. Монетизиране на фискалните дефицити в България:
уроци от миналото. // Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, том 9, София: Св. Климент Охридски, 2011.
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ници (от бюджетни излишъци, приватизация и др.) и при наличието на
дефицит фондът да бъде буфер, като по този начин се изглаждат колебанията в паричните потоци. В България е наличен подобен тип фонд – такава роля играе фискалният резерв 36. Към 30.06.2018 г. в него има 10,83
млн. лв., от които 9,45 млн. лв. са по депозити в БНБ.
Използването на фискалния резерв като източник за финансиране има
някои сериозни ограничения. Първо, за да има налични средства в него, е
необходимо те да се акумулират предварително. На приходите от приватизация вече е трудно да се разчита, защото потенциалът там е сравнително
изчерпан. Това означава, че тежестта пада най-вече върху натрупване на
излишъци, което не винаги е лесна задача. Второ, правителството не може
да разполага с целия фискален резерв за целите на финансирането на дефицитите поради неговата структура. Текущо то може да оперира само с тази
част от него, която е различна от целевите резерви. Последните се състоят от
различни фондове, изразходването на средствата по които може да се осъществява само по отношение на специфичните видове плащания, свързани с
тях. Такива през годините са немалък брой фондове: Държавният фонд за
гарантиране на устойчивостта на държавната пенсионна система
(ДФГУДПС), двата фонда за ядрената централа Козлодуй (фонд „Извеждане
от експлоатация на ядрени съоръжения” и фонд „Радиоактивно отпадъци”),
средствата свързани с НОИ и др. Не могат да се използват и средствата по
сметките, свързани с финансиране от бюджета на ЕС – сметката за средствата от ЕС на държавен фонд „Земеделие” и сметката за средствата от ЕС на
Националния фонд, които към 30.06.2018 г. са съответно 646 млн. лв. и 318
млн. лв. Трето, фискалният резерв е свързан с балансите на БНБ. По-точно депозитите на правителството са част от пасивната страна на баланса на управле36

Той е създаден с въвеждането на паричния съвет по препоръка на МВФ. Последното
му правно дефиниране е в Закона за публичните финанси (ЗПФ), където е записано в
§1, т. 41 от допълнителните разпоредби, че в неговия състав влизат: салдата по всички банкови сметки на бюджетните организации, без тези на общините и техните разпоредители с бюджет; активите на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на
държавната пенсионна система; вземания от фондове на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други; други финансови активи (дефинирани в чл. 154,
ал. 22 и 23). С годишния закон за държавния бюджет се определя минималното му
ниво към края на годината (чл. 41).
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ние „Емисионно”, което означава, че изменението им променя паричната база,
а оттам и паричното предлагане в страната. Намаляването на фискалния резерв
за покриване на дефицити ще увеличи паричното предлагане37, т.е. правителството ще проведе и определен тип парична политика паралелно с фискалната.
Друг вариант за финансиране на бюджетните дефицити е договарянето
на банкови кредити (ω). В случая с България говорим предимно за международни банкови заеми, защото сравнително малкият размер на банките в
страната не предполага възможностите и ресурсите, които международната
банкова система има. Исторически това е често използвана от правителството на България възможност. По време на централноплановата система кредитите от западния свят са предимно под тази форма.
В сравнение с търгуемите ценни книжа, в случая ДЦК, тук има някои
ограничения. Първо, банковите заеми са по-ниско ликвиден дългов инструмент от търгуемите дългови книжа. ДЦК, за разлика от банковите кредити,
традиционно имат ликвиден вторичен пазар. Това ги прави по-гъвкав инструмент, предполагащ по богата гама от възможности пред дълговия мениджмънт. Второ, банковите кредити предполагат поемане на по-сериозни
обвързаности и задължения при договаряне на сделката най-вече с цел намаляване на несигурността за кредитора. Налице са различни схеми за гарантиране на изпълнението, предоставяне на обезпечения и др. При ДЦК
обикновено не се предявяват претенции относно използването на парите за
определени цели, възпирането от определени действия, изпълняването на
някакви предварително зададени условия, наличието на изисквания относно
подновяването на кредита или отпускането на нови траншове и т.н.
Четвърта алтернатива за покриване на нуждите от допълнителни средства е официалното финансиране (ν). Терминът „официално” се използва от
автора за разграничение спрямо частното финансиране. В този смисъл официалното финансиране се състои от кредитни споразумения с други прави37

Тук опростяващото допускане е, че той не оказва влияние върху съотношенията свръхрезерви към депозити и пари в обращение към депозити. Ако се докаже, че такова влияние има, то правителственият депозит влияе не само върху паричната база, но и върху
паричния мултипликатор. За формален модел по този въпрос виж Desquilbert, J., N.
Nenovsky. The Bulgarian National Bank, the Fiscal Reserve and the Money Multiplier
(http://jb.desquilbet.pagesperso-orange.fr/docs/JBD_NN_fiscal_reserve2005.pdf).
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телства, чужди централни банки, международни финансови институции като
Международния валутен фонд (МВФ), Световната банка (СБ), Европейската
банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ) и др. Българското правителство във времето е сключвало различни кредитни споразумения с подобни институции.
Обикновено официалното финансиране се използва целево, свързано с
преструктуриране на икономиката, развитие на конкретни сектори или сфери, реализиране на конкретни проекти и др. Международни финансови институции като МВФ и СБ понякога осигуряват кризисно финансиране на
страни, изпаднали в дългови проблеми и не могат да получат средства от
други източници. Недостатък е, че подобен тип финансиране е допълнителен мотив за влошаване на кредитния имидж на даденото правителство, тъй
като доказва невъзможността му да получи пазарно финансиране.
Петата алтернатива е емитиране на ДЦК, като най-общо те могат да
бъдат местни (φ) и международни (τ). Това е най-често прилаганият и обикновено най-удобният за правителствата вариант в съвременните условия и
именно тук се проявява пряката връзка с международния пазар на ДЦК.
Този тип дългови инструменти са до голяма степен стандартизирани, в
резултат на което употребата им е по-лесна и транзакционните разходи са пониски. Пазарите им са добре развити, ясно регулирани и добре осигурени по
отношение на финансовата инфраструктура. Търгуват се активно на вторичните пазари, което ги прави силно ликвидни. Матуритетните им са отчетливо разграничени в отделни сегменти на пазарите и позволяват богата вариативност.
Имайки предвид и ограниченията, дискутирани във връзка с предходните
четири алтернативи, ясно се вижда защо българското правителство се насочва
предимно към този вариант след излизането от централноплановата икономическа система. При икономики като американската, германската и др. възможностите за вътрешно финансиране са големи и немалка част от емитираните
ДЦК са местни. Правителство в България обаче е изправено пред различна реалност, защото финансовият ресурс в страната далеч не е толкова голям. Той
позволява използването на местни ДЦК, но в доста по-ограничена степен. За
по-сериозно финансиране правителството е принудено да емитира международни ДЦК. С времето българското присъствие на международния пазар на
ДЦК се утвърждава като стабилно, а финансирането от него се оказва много
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важен елемент както за цялостното функциониране на фискалната политика,
така и за гъвкавостта й при неочаквани или неблагоприятни събития.
Глава втора
Динамика, тенденции и детерминанти на пазара
на международни ДЦК
2.1. Размер на дълга
Централен въпрос при характеризирането на пазара на международни
ДЦК е размерът на пласирания дълг.

Източник: БМР.

Фиг. 1. Общ размер на международни ДЦК за периода
от 30.9.1994 до 31.03.2018 (в млн. щ.д.)
От фиг. 1 се виждат тенденциите за периода. При развитите страни
могат да се идентифицират три главни подпериода:
От началото на периода до края на 2002 г. равнището на дълга е относително стабилно и се движи в границите между 353 млрд. щ.д. и 419
млрд. щ.д.
От 2003 г. до първата половина на 2011 г. включително е налице сериозна тенденция на повишаване, като се достига величина, прекрачваща
границата от 1 трилион щ.д.
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От втората половина на 2011 г. общата тенденцията се променя и от
увеличение се преминава към намаление.
При развиващите се страни е налице постоянна възходяща тенденция.
Започва се от равнище 162,7 млрд. щ.д. и в края на 2015 г. размерът е вече
741,9 млрд. щ.д. След това до края на периода се регистрира още по-силна
тенденция на повишаване, като дългът достига равнище малко над 1,1 трилиона щ.д. Интересно е сравнението с развитите страни. През почти целия
изследван период развиващите се страни получават по-малко финансиране.
От края на третото тримесечие на 2000 г. до края на 2001 г. стойностите са
приблизително равни, но след това разликата отново е налице. Ключов момент се появява към края на периода. От последното тримесечие на 2015 г.
дългът на развиващите се страни изпреварва този на развитите, като темпът
на прираст в следващите тримесечия е доста по-голям. Това води до увеличаване на диференциала, който до 31 март 2018 г. достига 380 млрд. щ.д.
При развиващите се страни от Европа общата тенденция е подобна
както при развиващите се страни – наблюдава се тенденция към повишаване
на размера на финансирането. От 16,2 млрд. щ.д. в началото на периода дългът нараства до 284,8 млрд. щ.д. в края на 2013 г. Изключение от общия
тренд са следващите няколко тримесечия, когато е регистриран лек спад до
234,8 млрд. щ.д. в края на 2015 г., но от 2016 г. стойностите отново растат,
достигайки 286,4 млрд. щ.д. в края на разглеждания период. Това представлява увеличение със 17,6 пъти спрямо началото на периода.
Обяснението за идентифицираната динамика може да се търси в
три направления:
1) От страната на предлагането38 – привлекателността на международните ДЦК за правителствата.
2) От страната на търсенето – привлекателността на международните
ДЦК за инвеститорите.
3) Институционалните рамки за функциониране на пазара – предимствата, които те осигуряват.
38

Термините „търсене” и „предлагане” се използват от гледна точка на първичния пазар. На вторичния пазар правителствата и инвеститорите могат да имат различна роля – например правителствата могат из изкупят обратно дълга си, инвеститорите могат да продадат дългови активи, които притежават и т.н.
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Пазарът на международни ДЦК не е сред предпочитаните алтернативи
за правителства през 60-те и 70-те години на ХХ в. По отношение на развитите страни нужда от нови средства съществува, но до голяма степен те използват вътрешния ресурс на заемни фондове. Развиващите се страни разчитат в по-голяма степен на външно финансиране, но основният акцент е върху банковите заеми. Поради редица причини (голямата ликвидност, петродоларите, икономическия подем в развиващите се страни, разпространеното
схващане, че е изключително трудно суверен да изпадне в дефолт и др.) търговските банки отпускат сериозни заеми на правителствата от тези страни,
което води до дългова криза, проявила се през 80-те години.
Вниманието на държавните сектори от развитите страни се насочва
много по-сериозно към международния пазар на ДЦК след 1990 г. Имайки
предвид ограниченията пред останалите алтернативи, както и предимствата
на международните ДЦК, коментирани в предходната глава, този тип дългови инструменти се оказват много подходящ канал за подсигуряване на възможност за провеждане на експанзионистична фискална политика, изразяваща се в структурен дефицит, или просто номиналното реализиране на повече разходи.
Потребността от заемни средства е голяма поради перманентното поддържане на бюджетни дефицити в редица страни и в трите най-развити икономически региона. Последиците от световната финансова криза, започнала
от САЩ през 2007 г., също се отразяват върху фискалната политика. Има
правителства, които предприемат спасяване на банки и други финансови
институции, претърпели сериозни загуби от кризата. Възстановяването на
финансовата стабилност в някои страни се извършва на базата на висока
фискална цена.
Стойността на държавните задължения сериозно расте. В Европа не
малка част от развитите страни са изправени пред значителни дългови проблеми. Проявява се европейска дългова криза. ЕС, в партньорство с МВФ, се
намесва в повече от един случай, предоставяйки спасителни пакети.
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Източник: БМР.

Фиг. 2. Общ размер на международни ДЦК за периода от 30.9.1994
до 31.03.2018 на избрани развити страни от Европа (в млн. щ.д.)
Средства чрез различни споразумения получават Гърция, Ирландия,
Португалия, Испания, Кипър. От фиг. 2 се вижда, че с изключение на Кипър
останалите страни прибягват много по-сериозно до финансиране чрез международния пазар на ДЦК.
Не само страните с дългови проблеми увеличават участието си на пазара, а и редица развити европейски страни. Италианският държавен сектор
например започва разглеждания период с дълг от 36,7 млрд. щ.д., а в средата
на 2008 г. размерът е вече 163 млрд. щ.д. В края на 1998 г. дългът на германския държавен сектор, деноминиран в международни ДЦК, е в размер на 179
млн. щ.д. В края на второто тримесечие на 2008 г. той е вече 154,3 млрд.
щ.д., а през следващите няколко тримесечия заема първо място в света. Австрийският държавен сектор в края на 2001 г. има дълг от 31,6 млрд. щ.д., а в
края на третото тримесечие на 2007 г. достига 116,1 млрд. щ.д.
Могат да се дадат и още примери, но тенденцията е ясна. Вижда се
също и че след като са преодолени непосредствените негативни последици
от световната криза, както и със стабилизирането на националните бюджети
чрез ограничения на някои разходи спрямо предходните години, след 2010 г.
дълговете започват да намаляват. Това корелира с общата тенденция за развитите страни и я обяснява в някаква степен.
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Не само в Европа се води политика на бюджетни дефицити. Страната, която в края на разглеждания период има най-голям дълг, деноминиран в международни ДЦК, не само между развитите икономики, а и в света като цяло, е
Канада. В края на първото тримесечие на 2018 г. стойността е 134,8 млрд. щ.д.
За да се изследва по-подробно връзката на финансирането с бюджетните дефицити в Канада, може да се изчисли корелацията между двете. Данните за бюджетните дефицити са на ОИСР39 и са в процент от БВП. Използват се за целите на корелацията като абсолютна стойност – дефицитите са
представени чрез положителна процентна стойност, т.е. по-голяма стойност
на процента показва по-голям дефицит. Данните на БМР за международните
ДЦК са тримесечни, което налага да бъдат трансформирани в годишни, като
се извлекат съответните стойности. На следващ етап се изчислява процентното годишно изменение. При така подготвените данни се изчислява корелация между бюджетните дефицити и годишното процентно изменение на
финансирането чрез международния пазар на ДЦК.

Фиг. 3. Зависимост между бюджетните дефицити
и годишния прираст на финансиране чрез международния пазар
на ДЦК за периода 1995 – 2017 г. в Канада

39

https://data.oecd.org/gga/general-government-deficit.htm
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Корелационният коефициент за периода 1995 – 2017 г. се получава
0,676. Р стойността е 0,000395, което означава, че корелацията е статистически значима дори при α = 0,01. Визуално зависимостта между двете величини е
представена на фиг. 3. Резултатите говорят за два основни извода. Първо, корелацията е положителна, което подкрепя тезата, че наличието на бюджетни
дефицити в страната е в права зависимост спрямо количеството дълг деноминиран в международни ДЦК, т.е. логичен е изводът, че дефицитите предизвикват увеличаване на посоченото финансиране. Второ, стойността на коефициента е сравнително висока, което говори за голямата атрактивност на международните ДЦК като алтернатива за канадското правителство.
След 1990 г. развиващите се страни също се ориентират вече много посериозно към емитиране на международни ДЦК. И при тях е налице нарастваща потребност от ново финансиране. Стремежът за догонващо развитие
изисква сериозни инвестиции от страна на публичния сектор.
Отрицателните ефекти от финансовите кризи са друг източник на натиск върху държавните бюджети. Нерядко правителствата прибягват към
фискалната политика като към основен инструмент за придвижване на финансовата система обратно в границите на финансовата стабилност, както и
за стабилизиране и възстановяване на негативно засегната икономическа
активност в страните. През разглеждания период се проявяват едни от найсериозните в исторически план кризи в развиващите се страни, които не
само променят изискванията и нуждите при съставянето на бюджетите, но и
влошават общите условия за ново финансиране40.
Анализът на МВФ показва, че стимулиращата фискална политика има
сериозна роля и когато се проявява финансова криза, започваща от развита
страна. Развиващите страни понасят по-малко икономически негативи при
разпространението на световната криза, започнала от САЩ, като според
Фонда едно от основните обяснения е силното влияние на провежданата
експанзионистичната фискална политика в редица нововъзникващи пазари41.
40
41

Тодоров, В. Финансови кризи и странови риск на нововъзникващите пазари. // Годишник на ИУ – Варна, т. 82, 2010, с. 363-403.
International Monetary Fund. How Did Emerging Markets Cope in the Crisis? Strategy,
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Когато се характеризира връзката на развиващите се страни с международния пазар на ДЦК през разглеждания период, има и още един сериозен
качествен фактор – планът Брейди, в сила от 1989 г. като решение на дълговата криза, започнала през 80-те години (вече спомената по-горе). Разработването, приемането и прилагането му променя структурата на финансирането. Проблемните банкови заеми се секюритизират42 и търгуват на международните финансови пазари под фирмата на международни облигации, т.нар.
брейди облигации. Това, разбира се, означава по-голямо участие на международния пазар на ДЦК. До 1997 г. седемнадесет страни прилагат преструктуриране на суверенния дълг по плана Брейди43 – единадесет латиноамерикански44 и шест други45.
Преструктурирането на дълга допринася за по-голямото участие на
развиващи се страни на пазара на международни ДЦК и по друг начин. То
повишава доверието към съответните суверени в годините след това и им
помага да получат ново финансиране46. Вече много по-често правителствата
излизат на пазара и емитират нови еврооблигации, чуждестранни облигации
и глобални облигации.
Мексико например е първата страна, емитирала брейди облигации
през 1989 г., както и първата страна, която погасява брейди задълженията си
през 2003 г. В началото на разглеждания период (третото тримесечие на
1994 г.) дългът наличен на пазара е 36,8 млрд. щ.д., в края на 2003 е 40,8
млрд. щ.д., а в края на първото тримесечие на 2018 г. тя има дълг от 76,7
млрд. щ.д. Така страната се нарежда на пето място в света след развитите
икономики Канада, Австрия, Италия и Германия.

42
43

44
45
46

Policy and Review Department, 2010.
Част от тях се анулират, т.е. отписват като задължения.
Das, U. С., M. Papaioannou, Ch. Trebesch. Restructuring Sovereign Debt: Lessons from
Recent History. // Financial Crises: Causes, Consequences, аnd Policy Responses (ed. by
St. Claessens, A. Kose, L. Laeven, F. Valencia). IMF, 2014, pp. 593-620.
Аржентина, Боливия, Бразилия, Венецуела, Доминиканска република, Еквадор, Коста
Рика, Мексико, Панама, Перу и Уругвай.
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При развиващите се страни в Европа е налице същата обща възходяща
тенденция, защото и за тях е валидно посоченото относно цялата група развиващи се страни. Нещо специфично тук е голямото влияние на цялостния
икономически контекст на провеждане на фискалната политика, а именно
преминаването от централнопланова икономическа система към смесена
пазарна икономика. Процесът изисква сериозно финансиране и натискът
върху националните бюджети е голям. Към това трябва да се прибави и първоначалната липса на опит, както и различните неикономически фактори
(коментирането на които излиза извън рамките на настоящото изследване),
които повишават държавните разходи.
Към анализа на детерминантите е необходимо да се прибави и страната на търсенето – ДЦК са привлекателни не само за емитентите, т.е. суверените, а и като дългови инструменти, в които да се инвестира. Инвеститорите са повлияни от предимствата, които този тип инструменти имат.
Един от основните аспекти е свързан с факта, че международният дългов мениджмънт се реализира в условията на несигурност. Възможно е да
настъпят събития, които да имат негативно влияние, в резултат на което
потенциалът на дебиторът да обслужва задълженията си намалява и/или
възвръщаемостта от инвестицията на кредитора се влошава. Поради тази
причина рисковият мениджмънт има особено значение, което с годините
придобива все по-сериозни измерения и влияе върху динамиката на международния пазар на ДЦК47. ДЦК имат фундаментална роля при ценообразуването на дълговите инструменти и специално, и много важно място в процеса на управлението на рисковете.
Един от най-анализираните и значителни рискове е кредитният риск на
дълговия портфейл на инвеститора. Правителствата са считани традиционно
за най-сигурния дебитор в икономиката. Кредитните агенции прилагат в много голяма степен доктрината за суверенния таван (sovereign ceiling doctrine),
която гласи, че частен субект не може да има по-висок кредитен рейтинг от
47

По отношение на нарастващия акцент върху рисковия мениджмънт на пазара на ДЦК
виж например Blommestein, H. Trends and Best Practices in Shaping OECD Public Debt
Management and Government Securities Markets. // Capital Market Reform in Asia Towards Developed and Integrated Markets in Times of Change (ed. by K. Masahiro, A.
Sheng). SAGE Publishing, 2012.
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суверена. Концепцията почива на логиката, че правителството може да налага
данъци, да се сдобие с валута, като я изтегли от частния сектор, да налага рестрикции върху движението на капиталовите потоци, да изземва активи или да
налага други ограничителни мерки спрямо частния сектор въз основа на свое
суверенно решение48. Така рискът от дефолт е най-нисък.
Очевидно е, че теоретично съществува риск и по ДЦК. В свят, характеризиращ се с несигурност, рискът не може да бъде напълно елиминиран.
На практика обаче доходността по ДЦК се счита за най-доброто приближение до безрисковия процент и при ценообразуването на дълговите ценни
книжа се използва като бенчмарк (най-често американски или германски ДЦК).
Върху него се поставя рисковата премия като спред в базисни точки49. ДЦК
се използват не само при първоначалното ценообразуване, но и като бенчмарк за текущо сравнение на търгуваните на вторичния пазар дългови инструменти. Инвеститорите използват международните ДЦК като сигурно вложение. Това придава по-голяма стабилност на цялостния им дългов портфейл и намалява дефолт риска в него. В периоди на кризи или други неблагоприятни икономически ситуации инвеститорите масово се пренасочват
към ДЦК (flight to quality) заради по-голямата сигурност. Те играят ролята
на убежище (safe haven).
Освен стремежа на самите инвеститори да намалят риска в някои случаи са налице и законови изисквания (например за пенсионните фондове и
др.) определен фиксиран минимален процент от портфолиото да бъде в
ДЦК. Това се прави с цел повишаване на финансовата стабилност на институциите. По-долу ще бъдат коментирани и други видове рискове – лихвеният, валутният и оперативният, които също се управляват по-добре чрез използването на ДЦК.

48
49

За повече подробности виж Тодоров, В. Финансови кризи и странови риск на нововъзникващите пазари. // Годишник на ИУ – Варна, т. 82, 2010, с. 363-403.
Освен кривата на доходността на ДЦК съществуват и други възможности в практиката за извършване на ценообразуването, които макар и много по-рядко също се прилагат. Понякога се ценообразуват частни ценни книжа на базата на директно сравнение
с други частни книжа с подобни характеристики. Друга възможност е използването
на суап кривата на доходността.
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Ликвидните особености на ДЦК ги правят много използвани и в процеса по управление на ликвидността. Чрез тях се намалява ликвидният риск.
Тук сериозното им предимство са характеристиките на вторичния им пазар,
който е много ликвиден и с голям обем на търговията. Налице са дълбочина
и активност, поради което традиционно ДЦК се считат за водещи, когато
става въпрос за нисък или дори отсъстващ ликвиден риск. Така присъствието на международни ДЦК в портфейлите намалява цялостния риск и по линия на ликвидността. Нещо повече, инвеститорите използват международни
ДЦК, защото богатството на матуритети позволява да се структурират по
подходящ начин активите, така че да отговарят на структурата на пасивите.
Пенсионните фондове например трябва да извършат фиксирани номинални
плащания в бъдеще. Ако структурата на активите им не осигурява нужните
средства, в бъдеще биха могли да се появят сериозни ликвидни проблеми.
Описаните характеристики на международните ДЦК ги правят привлекателни и като обезпечение (колатерал) при различни финансови и нефинансови сделки. Освен привлекателността им за емитенти и инвеститори при
обяснението на бурното възходящо развитие на пазара трябва да се обърне
внимание и на институционалните рамки при функционирането му.
През 80-те години на ХХ в. започва да се усеща осезаемо тенденцията
към либерализиране на финансовите пазари, която продължава и по-късно.
Първоначално това се развива на национално равнище и постепенно се пренася на международната сцена50. Премахват се много от ограниченията пред
чуждестранните пазарни участници и пред движението на капиталите през
граница. Дерегулират се лихвените проценти. „Регулацията Q” в САЩ е
една от причините за развитие на евровалутния и еврооблигационния пазар
като реакция срещу това ограничение. През 90-те години дерегулирането на
международните финансови пазари има вече сериозен ефект. Разширява се
гамата от възможни законови дейности във финансовия свят. Финансовите и
нефинансовите институции започват значително да интернационализират
дейността си. Финансовите пазари между отделните страни се интегрират в
много по-голяма степен. Това се вижда от по-осезаемото и бързо разпрост50

Thompson, J. Five Decades at the Heart of Financial Modernisation. // OECD Journal:
Financial Market Trends, Vol. 2011, №1, 2014.
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ранение на негативните ефекти при проявлението на финансови кризи. Кризите в Мексико (1994 – 1995), азиатските страни (1997), Русия (1998), Бразилия (1998 – 1999; 2002), Аржентина (2001 – 2002), САЩ (2007 – 2008) и др.
оказват не само локално, но и много по-глобално влияние.
Както отчасти беше коментирано по-горе, развива се процес на секюритизация. Фокусът към банковото финансиране отстъпва на акцента върху
ценните книжа. Вниманието както на държавния, така и на частния сектор
се насочва към международния пазар. Международните ДЦК стават поизползвани като инструмент. Вторичните им пазари се развиват допълнително и увеличават дълбочината си. В новите условия пазарните участници
могат да използват в по-голяма степен възможностите за инвестиции, за
управление на риска и ликвидността, за реализиране на лихвен арбитраж, за
оптимизиране на структурата на портфейлите си и т.н.
Международните облигации предлагат по-привлекателни условия за
инвеститорите и от друга гледна точка. Еврооблигациите са обект на много
по-малко регулации, като позволяват избягване на данъчното облагане на
доходите от тях. Обикновено се издават на приносител, което гарантира
анонимността на инвеститора.
Международните ДЦК са полезни и от гледна точка на намаляването
на оперативния риск. Пазарът им има добре развита и гладко функционираща инфраструктура и присъствието им в дълговите портфейли намалява
възможните проблеми в тази насока.
2.2. ДЦК на международния паричен
и международния облигационен пазар
Общият размер на дълг на пазара е съвкупността от ДЦК на международния паричен и международния облигационен пазар. Ако се погледне назад в десетилетията, облигационният пазар на международни ДЦК започва
интензивно да функционира доста по-рано от паричния. За него има данни
за повече от половин век, а паричният пазар на международни ДЦК започва
да работи активно едва през 90-те години. За да се види ролята на двата пазара, може да се изчисли делът на облигационния дълг спрямо общия размер
на международни ДЦК. Резултатите в динамика за разглеждания период са
представени на фиг. 4.
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Източник: Собствени изчисления на базата на данни на БМР.

Фиг. 4. Дял на международни ДЦК на облигационния пазар
спрямо общия размер на международни ДЦК
за периода от 30.9.1994 до 31.03.2018 г.
За развитите страни от Европа изчисляване не е необходимо, защото
100% от дълга е пласиран на облигационния пазар. За развиващите се страни се
вижда, че стойностите се движат между 99% и 100%, т.е. те почти изцяло игнорират международния паричен пазар. Развитите страни също в много по-голяма
степен използват облигационния пазар за финансиране. Стойностите традиционно са над 96%. Като изключение прави впечатление периодът 2007-2009 г.,
когато величините са по-ниски, но все пак над 90%. Това е времето на световната финансова криза, при която са необходими средства по-краткосрочно с
цел конкретни мерки за противодействие на кризата.
Обяснение на идентифицираната тенденция може да се търси по отношение и на предлагането и на търсенето. Когато правителствата заемат
средства, те се опитват да планират бъдещите погашения така, че обслужването на дълга да не натоварва твърде много бюджета през определена година, за да не се изпадне в ликвидни проблеми. Разсрочването на плащанията
във времето позволява по-голямо изглаждане на дълговата тежест.
От гледна точка на търсенето на международни ДЦК те представляват
много добра възможност за дългосрочно инвестиране. Характеристиките им
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ги поставят на една от водещите позиции при реализиране на международния
дългов мениджмънт по отношение на формиране на дългосрочните позиции в
дълговото портфолио. Освен предимствата, свързани с рисковете и ликвидността (коментирани по-горе), инвеститорите имат възможност да избират
между богата гама от средносрочни и по-дългосрочни матуритети, както и от
различни видове дългови инструменти. Предлагането им е значително и постоянно. Алтернативата дългови ценни книжа на частния сектор често не може
да предложи толкова добри дългосрочни условия на инвеститорите – и като
характеристики (риск, ликвидност, срочност и др.), и в някои други отношения като развита инфраструктура на пазара и данъчно третиране.
2.3. Лихвена структура
Друг аспект, свързан с анализ на пазара, е изборът между ДЦК с фиксирана и с плаваща лихва. За да се изследва лихвената структура, може да се
изчисли процентът на международните ДЦК с фиксиран лихвен процент
спрямо общия размер на международни ДЦК. Резултатите в динамика са
представени на фиг. 5.

Източник: Собствени изчисления на базата на данни на БМР.

Фиг. 5. Дял на международните ДЦК с фиксиран лихвен процент
спрямо общия размер на международни ДЦК
за периода от 30.9.1994 до 31.03.2018 г.
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Вижда се, че няма тримесечие, през което делът на инструментите с
фиксирана лихва да е под 89%. Това показва, че и при развитите и при развиващите се страни, включително тези от Европа, съществува силно предпочитание към фиксираните лихвени плащания. Стойностите за развиващите се страни като цяло и развиващите се страни в Европа са подобни – делът
на международни ДЦК с плаваща лихва е под 6%, от 2007 г. е под 3%, а от
2010 г. – под 2%. Ясна разлика в динамиката се регистрира единствено в
периода 1996 – 1997 г., когато развиващите се страни от Европа увеличават
дела на ДЦК с фиксирани лихвени проценти до над 99%, а групата на развиващите се страни като цяло го намалява, достигайки малко над 94%. Фактор,
който дава обяснение за това, е различното третиране на региона на Европа,
който не е така засегнат от Мексиканската и Азиатската криза, както Латинска Америка и Азия.
Кое детерминира подобно предпочитание на фиксираните лихви? За да
се предпазят от лихвен риск инвеститорите трябва да търсят и купуват инструменти с плаваща лихва. При тях дюрацията е по-малка51, защото лихвата се
актуализира през определен фиксиран период52. Чувствителността на цената
спрямо пазарните промени на лихвените проценти е много по-малка. Следователно лихвеният риск при тях, въпреки че не е елиминиран напълно, е много
по-нисък. Допълнителен аргумент е вече коментираният факт, че пазарът се
състои предимно от дългосрочни инструменти53. Това е важно, защото за разлика от кредитния и ликвидния риск ДЦК са изложени на лихвен риск.
Защо тогава фокусът на пазара е почти изцяло върху ДЦК с фиксирана
лихва? Тяхно предимство, за разлика от тези с плаващ лихвен процент54, е
елиминирането на несигурността по отношение на размера на бъдещите
парични потоци. Когато купонът е фиксиран, размерът на плащанията е пос51
52
53

54

На практика дюрацията им е ограничена до периода на актуализиране на лихвата.
Периодът би могъл да варира, но обикновено не излиза от рамката между един ден и
една година.
Лихвеният риск зависи от матуритета и големината на купоните (при купонните облигации). Колкото по-голям е матуритетът и по-малък купонът, толкова по-чувствителна е цената спрямо промените в лихвените равнища и следователно по-голям е
лихвеният риск.
При плаващата лихва също биха могли да се наложат ограничения – определяне на
под и таван за лихвеното равнище. Въпреки това основната разлика с инструментите
с фиксирана лихва остава – макар и в зададени граници лихвата ще осъвременява
стойността си.
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тоянен и ясен от самото начало. Чрез ДЦК с фиксиран лихвен процент се
постига стабилност и предвидимост на паричните постъпления до падежа.
ДЦК с фиксирана лихва често са част от добре балансирани портфейли, чрез
които се цели минимизиране на вариацията на възвръщаемостта около дадена очаквана възвръщаемост.
Съществува и допълнителен способ за намаляване на лихвения риск.
ДЦК с фиксиран лихвен процент се търсят за реализиране на сделки, чрез
които се хеджира, т.е. използват се за допълнителни сделки, чрез които биха
се компенсирали негативните ефекти от евентуалното материализиране на
лихвения риск по други инструменти в портфолиото. Правителствата също
предпочитат фиксираната лихва, защото им позволява да планират и управляват ликвидността си, за да бъдат коректни в изпълнението на задълженията си.
2.4. Валутна структура
Валутната структура на дълга е свързана с управлението на валутния
риск. От една страна, инвеститорите намаляват (включително чрез диверсифициране и хеджиране) риска чрез избора на валута. Международните ДЦК
се използват за оптимизиране на валутната структура на портфейлите и на
активите в балансите. От друга страна, при участието на международните
финансови пазари емитентите преценяват, коя за тях е най-добрата комбинация от валути, така че управлението на задълженията им да бъде възможно най-ефективно55.
Данните на БМР позволяват разграничаването на деноминации в национални и в чужди валути. От чуждите валути основни са две – щатският
долар и еврото. При дефиниране на еврото са включени и годините преди
въвеждането му, като стойностите отразяват валутите, които впоследствие
са заменени от него (екю, германска марка, френски франк и т.н.). Поради
тази причина в студията под „евро” за годините преди 1999 ще се има предвид именно тази събирателна величина.
Изчисляването на относителните дялове на валутите спрямо общото
количество дълг в международни ДЦК дава по-добра възможност за анализ.
55

Siegfried, N., Е. Simeonova, C. Vespro. Choice of Currency in Bond Issuance and the
International Role of Currencies. ECB, Working Paper №814, 2007.
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Резултатите показват разлика за отделните групи държави. При развитите
страни националната валута има дял, който през 1994 г. е 23%, до 2003 г. се
увеличава и надхвърля 50%, през 2008 г. преминава границата от 70%, но
след това спада и се движи около 60% до края на периода. Това не е трудно
да се обясни – когато валутата на емитиране е националната за емитента,
възможността за неблагоприятни промени във валутните курсове се намалява или елиминира. Освен това задълженията в местна валута предполагат
много по-голяма възможност за гарантиране на плащанията – могат да се
съберат данъци в тази валута, да се увеличи паричното предлагане и др. Отражение на това е фактът, че обикновено поставяният кредитен рейтинг на
суверените в местна валута е по-висок от този в чужда56. За развитите страни тази възможност е осъществима относително лесно, защото държавните
им сектори обикновено са свързани с някоя от водещите конвертируеми
валути като местна парична единица.
При развиващите се страни националната валута има много по-малко
значение. Делът й е няколко процента и никога не е по-голям от 6,1%. При
страните от Европа дори е по-малък – обикновено под 1%. Това не е изненада. Поради редица фактори (излизащи извън рамките на изследването) държавните сектори на развиващите се страни не могат да емитират ДЦК на
международните пазари в местните си валути57. Някои изследователи дори
налагат термина „първороден грях” (original sin), с който описват ограничението пред нововъзникващите пазари58.
По отношение на чуждестранните валути изследването на данните води до извода, че водещо значение има щатският долар. При развитите стра56
57

58

Packer, F. Mind the Gap: Domestic Versus Foreign Currency Sovereign Ratings. // BIS
Quarterly Review, September, 2003, pp. 55-63.
За разглеждане на различните фактори виж например Claessens, S., D. Klingebiel, S.
Schmukler. Government Bonds in Domestic and Foreign Currency: The Role of Institutional and Macroeconomic Factors. // Review of International Economics, Vol. 15, №2,
2007, pp. 370-413.
Eichengreen, B., R. Hausmann, U. Panizza. Currency Mismatches, Debt Intolerance and
Original Sin: Why They Are Not the Same and Why it Matters. Capital Controls and Capital Flows in Emerging Economies: Policies, Practices and Consequences. University of
Chicago Press, 2007, pp. 121-170; Hausmann, R., U. Panizza. On the Determinants of
Original Sin: An Empirical Investigation. // Journal of International Money and Finance,
Vol. 22, №7, 2003, pp. 957-990.
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ни делът му е между 15% и 40%, а на еврото – между 5% и 12%. При развиващите се страни делът на долара се движи в границите между 63% и 88%, а
на еврото – между 6% и 30%. Това показва, че и при двете групи страни еврото не успява да се наложи над долара. В периода 2007 – 2008 г. позициите
му се засилват, като процентите се приближават до посочените горни граници, а на долара – до долните граници, което може да се обясни с отслабването на долара покрай световната криза, започнала от САЩ. В следващите
години обаче отново е налице понижение на дела на еврото, а при долара –
повишение. При развиващите се страни от Европа съвсем очаквано ролята
на еврото е по-голяма. Делът му като чуждестранна валута се движи между
13% и 51%. Най-предпочитано е било в периода от последното тримесечие
на 2004 до първото тримесечие на 2012 г., когато стойностите са над 40%.
Дори и при тази група страни обаче доларът е водещ, като делът му е между
40% и 73% през отделните тримесечия.
Водещата роля на долара е свързана с поне няколко обяснения, които
само могат да се маркират: първо, размерът на американската икономика,
която години наред е най-голямата национална икономика в света (в последните години изпреварена от Китай); второ, важността на търговските
отношения на голяма част от останалите страни със САЩ; трето, неограничената конвертируемост на долара; четвърто, размерът, дълбочината, ликвидността и отвореността на американските финансови пазари; пето, историческите дадености, връщайки се още към Бретън-Удската система; шесто,
макроикономическата политика в САЩ.
Глава трета
Особености при финансирането на българския държавен бюджет
чрез международния пазар на ДЦК
3.1. Размер на дълга
След като вече са анализирани общите динамика, тенденции и детерминанти на пазара на международни ДЦК, може да се пристъпи към анализ
за България и да се открои, кое е специфичното при участието на българския
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държавен сектор в сравнение с установените общи зависимости за развитите
и развиващите се страни, особено тези в Европа.
Проследяването на общия размер на дълга в динамика, представен на
фиг. 6, показва наличие на специфични подпериоди. Могат да се идентифицират най-общо пет подпериода.

Източник: БМР.

Фиг. 6. Общ размер на български международни ДЦК
за периода от 30.9.1994 до 31.03.2018 г. (в млн. щ.д.)
Първият е от третото тримесечие на 1994 г. до края на 2001 г. Началото
му трябва да се разглежда в контекста на годините преди това. През втората
половина на 80-те години на ХХ в. е налице рязко увеличение на външния
дълг, като брутните задължения достигат 11,2 млрд. щ.д. през 1990 г.59 Натискът върху бюджета става много голям. През 1989 г. годишното обслужване на
външната задлъжнялост достига 2,3 млрд. щ.д., а предстоящите плащания за
1990 г. са в размер на 3,9 млрд. щ.д. Подобни лихвени разходи се оказват
твърде големи. Правителството получава отказ за отпускане на нови заеми.
На 29 март 1990 г. Българска външнотърговска банка (БВТБ)60 прекратява
59

60

Най-често посочваните в литературата фактори за това са структурни диспропорции,
влошаване на условията на търговия, механизмът на стопанско управление и дълговата политика на държавата.
Това е държавната банка, която в условията на почти изцяло държавна икономика
управлява и обслужва държавните задължения.
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плащането на главниците по задълженията си към западните търговски банки,
а от 1 октомври преустановява всички плащания по получени банкови кредити. Правителството на Андрей Луканов обявява мораториум.
През следващите години дългът е предоговорен. След постигане на договореност с Парижкия клуб (редукция на дълга с около 2/3 до 1995 г.), правителството успява да постигне договореност и с частните кредитори от Лондонския
клуб. На 29 юни 1994 г. в София се подписва цялостният пакет от документи за
пресруктуриране и редуциране на външния дълг към Лондонския клуб съгласно условията по плана Брейди. В споразумението се включват нелевовите дългове на БВТБ и гарантираните от нея дългове към външни кредитори, дължими
към момента на обявяването на мораториума – 29.03.1990 г. Първоначалната
стойност на преструктурирания външен дълг към Лондонския клуб е 8,273
млрд. щ.д., а общата редукция след споразумението е в размер на 3,842 млрд.
щ.д. Общите разходи по преструктурирането са 716 млн. щ.д. Обратно се изкупува дълг на стойност 1,027 млрд щ.д., а останалата част се оформя като
брейди облигации. Това е причината и начинът, по който българският държавен сектор навлиза на пазара на международни ДЦК.
Емитират се три вида брейди обалигации:
Първият вид са облигации с първоначално намалени лихви (Front
Loaded Interest Reduction Bonds, FLIRB) – 1 658 млн. щ.д. с падеж 2012 г.
Предвижда се обезпечение на едногодишните лихвени плащания за първите
седем години, след което то се освобождава и облигациите остават необезпечени.
Останалата част от главницата се покрива от облигации с отстъпка
(Collateralised Discount Bonds, DISC) – 1 850 млн. щ.д. с падеж 2024 г. Чрез
тях се редуцира главницата с 50%, но лихвените плащания остават непроменени. Главницата и лихвата са обезпечени.
Третият вид са облигации за неплатени лихви (Interest Arrears Bonds,
IAB) – 1 610 млн. щ.д. с падеж 2011 г. Главницата започва да се изплаща
след седемгодишен гратисен период. Тези облигации не са обезпечени.
Размерът на дълга през този период е стабилен, защото той е под формата единствено на посочените брейди облигации, като едва в края на подпериода, през 2001 г., е пласирана пилотна емисия еврооблигации – регист232

рирани на Люксембургската борса с матуритет пет години и три месеца и
номинал от 250 млн. евро61.
Бюджетните дефицити преди въвеждането на паричния съвет се финансират чрез увеличаване на паричната база, поради невъзможността да се
получи ново пазарно финансиране. Тази практика води до финансовата криза от 1996-1997 г. От въвеждането на валутния борд до края на този първи
подпериод само през 2000 г. има минимален бюджетен дефицит, а в другите
години са налице излишъци (виж фиг. 7), т.е. няма нужда от прибягване до
нови емисии на международни ДЦК.

Източник:
Евростат
gov_10dd_edpt1&lang=en).

(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=

Фиг. 7. Годишно салдо на бюджета
на държавния сектор в България за периода 1997 – 2017 г.
(изчислено по ESA 2010, в% от БВП)
Вторият подпериод е от началото на 2002 г. до края на 2005 г. Динамиката тук е различна, като се реализира сериозен спад. От 5,4 млрд. щ.д. в
края на 2001 г. дългът се редуцира до 1,84 млрд. щ.д. в края на 2005 г. Намаляването на задълженията става възможно поради по-рестриктивната фискална политика, провеждана през подпериода. Реализират се целенасочено
61

Точната дата на емисията е 12.11.2001.
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бюджетни излишъци, част от които се използват за редуциране на дълга,
деноминиран в международни ДЦК.
Българското правителство предприема действия за намаляване на
брейди задълженията – насока на дълговия мениджмънт, официално залегнала в стратегията по управлението на държавния дълг. Извършва се суап по
дълга. Пласират се две нови емисии през 2002 г. под формата на глобални
облигации с номинал 835,5 млн. евро62 и 511,5 млн. евро63. С приходите се
изкупуват предсрочно голяма част от брейди облигациите. Новата посока в
управлението на дълга продължава до края на подпериода, като от 2005 г.
всички брейди облигации са изкупени и премахнати като форма на финансови задължения.
Третият подпериод е от 2006 г. до второто тримесечие на 2012 г. Равнището на дълга остава относително стабилно. Излишъците в началото на
подпериода помагат за финансиране на дефицитите след това. Това се осъществява чрез фискалния резерв, който има буферна роля. Икономиката
навлиза в рецесия през 2009 г. и излиза от нея през следващата година. Причината е външното влияние на световната икономическа криза. Въпреки че
държавният бюджет от суфицитен става дефицитен, правителството съумява
да не увеличи значително държавните задължения и особено дълга на международния пазар на ДЦК.
Четвъртият подпериод започва от третото тримесечие на 2012 г. и се
простира до първото тримесечие на 2016 г. Динамиката значително се променя. Налице е сериозно увеличаване на размера на дълга. Продължаващите
дефицити водят до нужда от ново финансиране. От една, страна правителството целенасочено съставя бюджетите с дефицит. От друга страна, някои специфични фактори стоят в основата на новата тенденция. Първо, на 15 януари
2013 г. и 15 януари 2015 г. е падежът на съответно първата и втората емисия
глобални облигации от 2002 г. Необходими са нови средства с цел рефинансиране на задълженията и прехвърляне на тежестта върху бюджета за бъдещ
период. Второ, негативната ситуация в банковия сектор води до държавна
намеса с цел подкрепа за стабилността й. Фалитът на Корпоративна търговска
62
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Точната дата на емисията е 10.4.2002.
Точната дата на емисията е 9.10.2002.
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банка и търговска банка „Виктория” ЕАД и значителното изтегляне на депозити от Първа инвестиционна банка принуждават правителството да се намеси, за да възстанови доверието към банките, за което е нужна допълнителна
ликвидност. В резултат на всичко това са пласирани четири нови емисии еврооблигации: 3.7.2012 (950 млн. евро); 27.6.2014 (1,493 млрд. евро);
20.3.2015/14.11.2015 (3,15 млрд. евро); 15.3.2016 (1,994 млрд. евро).
Петият подпериод е от второто тримесечие на 2016 г. до първото
тримесечие на 2018 г. Дългът се стабилизира и остава на относително постоянно равнище в рамките от 7,9 млрд. щ.д. до 8,8 млрд. щ.д. Както се вижда
на фиг. 7, през 2016 и 2017 г. са налице излишъци в бюджета.
Идентифицираните подпериоди показват, че динамиката на българското участие на пазара на международни ДЦК е специфична в сравнение с
анализираната в предходната глава за отделните групи страни. В сравнение
с развитите страни прилика има само в началото на периода, когато е налице
сравнителна стабилност. От 2001 г. нататък обаче стойностите се движат в
противоположна посока. Разлика има и по отношение на развиващите се
страни, включително и тези в Европа, при които е налице постоянна тенденция към нарастване.
За да се задълбочи анализът, е необходимо допълнително сравнение,
изискващо два етапа:
Първият е извличане на трендовете от динамичните редове, за да се
използват тенденциите и да се елиминира възможността екстремни стойности (outliers) да изкривят резултатите. Това ще бъде направено чрез ХодрикПрескот филтър, представляващ двустранен линеен филтър. Чрез него временният ред от стойности за международните ДЦК (IGS) се разделя на два
компонента: тренд (
) и стационарен (цикличен) компонент (
). Филтърът изчислява изгладени стойности (
) от фактическите стойности (
) чрез минимизиране на дисперсията на
около
. Изчислението се базира на следната формула:
.

За λ ще се използва стандартната стойност за тримесечни данни от 1600.
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Вторият е изчисляването на корелационните коефициенти по отношение на трендовете. Резултатите са представени в таблица 1.
Таблица 1
Корелационна матрица на трендовете при финансирането
с международни ДЦК на България, развитите и развиващите се страни
ХП тренд
България
ХП тренд България
ХП тренд развиващи се
страни от Европа
ХП тренд развиващи
страни
ХП тренд развити
страни

1,000
-0,0872
(0,401)
0,1859*
(0,071)
-0,5071***
(0,000)

ХП тренд
развиващи
страни от
Европа

ХП тренд
развиващи се
страни

ХП тренд
развити
страни

1,000
0,9573***
(0,000)
0,8858***
(0,000)

1,000
0,7264***
(0,000)

1,000

Забележка: *** – значим коефициент при α = 0,01;
** – значим коефициент при α = 0,05;
* – значим коефициент при α = 0,10;
в скобите – р стойността на коефициента.

Прави впечатление, че коефициентите, свързани с корелацията между
групите страни, са много високи и статистически значими дори при α = 0,01.
Освен това са с положителен знак, т.е. движенията са в идентична посока.
Корелацията между трендовете на развиващите се страни общо и развиващите се страни от Европа е изключително висока – коефициент над 0,95.
Европейските страни много плътно следват общата динамика. Това не е голяма изненада, защото те са подгрупа на развиващите се страни. Коефициентът им на корелация с развитите страни също много висок. Имайки това
предвид, е логична и високата стойност между развиващите се страни и развитите страни.
Всички тези коефициенти водят до поне два извода:
Първо, през разглеждания период до голяма степен е налице единство
при динамиката на пазара, без да има голяма граница между развитите и
развиващите се страни.
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Второ, развиващите се страни в Европа не се отличават с рязка разлика
в динамиката на финансирането на бюджетните дефицити с международни
ДЦК спрямо общия тренд на пазара.
Когато вниманието се насочи към коефициентите, свързани с България, картината е коренно различна. По отношение на развитите страни е
налице умерена корелация при статистически значим коефициент. Освен че
няма силна корелация, знакът пред коефициента е отрицателен, т.е. динамиката е противоположна. Във връзка с развиващите се страни корелацията е
пренебрежимо малка и е статистически значима едва при α = 0,10. По отношение на развиващите се страни от Европа коефициентът е отрицателен и
почти равен на нула. Освен това нулевата хипотеза за наличие на нулева
корелация не може да бъде отхвърлена дори при α = 0,10, т.е. коефициентът
не е значим статистически.
Изводът, който се налага за България, е, че страната показва значително
по-различна динамика на финансиране в сравнение с развитите страни, както
и с развиващите се страни, дори и когато става въпрос за тези от Европа.
Друг аспект свързан с динамиката е волатилността. Тук интересът е
по отношение на това доколко е налице постоянство и еднаквост при определяне на финансовия ресурс, който да се осигури чрез международния пазар на ДЦК. Традиционно използваната мярка за степента на променливост
на стойностите на даден статистически ред е стандартното отклонение (наричано още „средно квадратично стандартно отклонение”). В този случай
обаче приложението му няма да има особен смисъл поради голямата разлика
в абсолютните стойности на отделните изследвани временни редове. Поради
тази причина ще бъде използвана друга мярка, която има допълнителното
предимство, че не дава само една обща стойност за периода, а представя
динамиката на стойностите във времето. Волатилността (V) отново се базира
на логиката на стандартното отклонение, но на логаритмичната му промяна
спрямо предходния период (който в случая е тримесечие) в проценти при
подвижен прозорец (rolling window) от 4 тримесечия. Процедурата се състои
в изчисляването на V при 4 поредни значения на временния ред. Посоченият
прозорец от 4 стойности се премества последователно с една стъпка (т.е.
стойност) напред във времето, за да се пресметне следващата величина. По
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този начин се получава ред със стойности, които характеризират волатилността в динамика. Изчислението става по следната формула:

Получените величини се умножават по 100, за да се представят на фиг.
8 като процент.

Фиг. 8. Стандартно отклонение на логаритмичната промяна
на общия размер международни ДЦК спрямо предходното
тримесечие при подвижен прозорец от 4 тримесечия
за периода от 30.9.1994 до 31.03.2018 г.
Вижда се, че с изключение на началото на периода волатилността при
данните за България е много по-голяма не само спрямо развитите страни.
Промените, реализирани от българското правителство, са доста по-резки и в
сравнение с общата волатилност за развиващите се страни. Тук отново се
установява сериозна специфика дори спрямо развиващите се страни в Европа, чиито стойности за V изпреварват българските в началото на периода, но
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след това като правило са много по-ниски. При развиващите се страни като
цяло и при развиващите се страни от Европа беше идентифициран постоянен тренд към увеличаване през разглеждания период. При развитите страни
също е налице увеличение в края спрямо началото на периода. Поради тази
причина може допълнително да се изследва темпът на прираст на финансирането в международни ДЦК и да се сравни с данните за българския държавен сектор.
Като най-подходящ тип прираст в случая ще бъде изчислен средногеометричен тримесечен темп на прираст (GR), който обхваща целия разглеждан период. Ще се използват не оригиналните значения на временните редове, а изчислените трендови величини на Ходрик-Прескот филтъра. Целта е
при калкулирането да не се изкривяват стойностите от някои екстремни значения на реда, а да се проследи изменението в общата тенденция. Изчислението се извършва по следната формулата:

Получените резултати са следните, като в скоби са записани процентите на прираст:

Темпът на прираст за България е в контраст с този на развиващите се
страни (GRD-ing C), който е повече от три пъти по-голям. Още по-голяма е
разликата с развиващите се страни от Европа (GRD-ing C EU). При тях прирастът е 4,9 пъти по-голям от българския (GRBG). Единствено сходство има с
развитите страни (GRD-d C), като стойностите са много близки.
Изводът е, че, въпреки по-голямата волатилност, участието на българския държавен сектор на пазара се увеличава много по-умерено отколкото това
на развиващите се страни общо, както и на тези в Европа. Правителството в
България не поддържа толкова големи и продължителни бюджетни дефицити.
Волатилността е по-голяма, защото има специфични фактори, които вече бяха
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коментирани – фискалната помощ за банковия сектор например. Общото увеличаване на дълга обаче не става с бързи темпове, в резултат на което и задълженията на правителството не са толкова големи.
3.2. ДЦК на международния паричен
и международния облигационен пазар
В предходната глава беше направено заключението, че на международния паричен пазар на ДЦК участват почти само развитите страни. При
развиващите се страни едва около 1% от задълженията им в международни
ДЦК са с оригинален матуритет под 1 г., а при развиващите се страни от
Европа участие на паричния пазар липсва. По отношение на България, за
разлика от установеното при размера на дълга, тенденцията напълно съвпада
с тази при развиващите се страни в Европа и много се доближава до тази за
развиващите се страни като цяло. Българският държавен сектор емитира
международни ДЦК единствено на облигационния пазар. Така може да се
направи изводът, че когато българското правителство избира между паричния и облигационния пазар на международни ДЦК предпочитанията са към
средносрочното и дългосрочното финансиране, следователно паричния пазар не се използва.
Обяснението се крие в мениджмънта на ликвидността, залегнало в
стратегията по управление на държавния дълг. Целта е да се избягва краткосрочно натоварване на бюджета. Стремежът е към равномерно разпределение на дълговото бреме, което да не измества в голяма степен другите
видове публични разходи. Така се вземат предвид дългосрочните аспекти на
фискалната политика, свързани с размера и структурата на нелихвените разходи с цел стимулиране на икономическия растеж.
3.3. Лихвена структура
Следващият аспект е изборът между плаваща и фиксирана лихва. Разглежданият период започва с емитиране на ДЦК, при които доминира плаващата лихва. При облигациите тип FLIRB лихвата започва от 2% и стига до 3%
на седмата година, след това лихвеният процент е 6-месечния Libor за щ.д. +
13/16%. При DISC облигациите лихвата е договорена в размер на 6-месечния
Libor за щ.д. + 13/16% за целия период на съществуване. При IAB облигации240

те лихвените условия са същите, т.е. 6-месечния Libor за щ.д. + 13/16%. Така
размерът на лихвата по брейди облигациите до голяма степен (т.е. без първите
седем години за FLIRB) е обвързан с текущите пазарни условия.
От 2001 г. нататък обаче настъпва коренна промяна. Емитираните еврооблигации и глобални облигации са с фиксирана лихва. Вече беше коментирано, че брейди облигациите са изкупени предварително и изчистени като
задължения окончателно през 2005 г. В резултат на това от тази година фиксираната лихва обхваща 100% от задълженията. Посочената трансформация
е извършена съвсем целенасочено. При брейди облигациите правителството
няма много алтернативи, от които да избира, защото те са емитирани в съответствие с условията на плана Брейди. При следващите международни ДЦК
обаче ясно си проличават предпочитанията на държавния сектор. Българското правителство ясно заявява, че цели увеличаване на фиксираните лихви64.
Основната причина се крие в стремежа да се осигури предсказуемост
на бъдещите парични потоци, което става част от стратегията по управление
на държавния дълг. Така тежестта за бюджета в бъдеще може да се планира
и управлява по-лесно. Още в „Стратегия за управление на държавния дълг
2003-2005 г.” на страница 18 е записано: „ … по-високият дял на фиксираните купони води до по-добра прогнозируемост на лихвените разходи и естествено до по-малка нужда от резервни фондове за покриване на валутни и
лихвени флуктуации. Като резултат се дава възможност за провеждане на
по-ефективна разходна политика”.
Вече беше установено, че при развитите страни съществува силно
предпочитание към фиксираните лихвени плащания. Още по-силно то е при
развиващите се страни, като стойностите за развиващите се страни като цяло
и развиващите се страни в Европа са подобни. Изводът от настоящия етап на
изследването е, че България не е изключение от тази тенденция.
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Виж например лекцията на министъра на финансите по това време Милен Велчев от
2003 г. на тема „Активното управление на дълга – необходимост и постижение на
силната фискална политика” (http://www.minfin.bg/bg/news/470).
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3.4. Валутна структура
Последният разглеждан аспект е изборът на валута, в която да е деноминиран дългът. Отново е налице разлика между началото на периода и
следващите години. При емитирането на българските облигации съгласно
плана Брейди се използва щатският долар, което е стандартната световна
практика. Освен това основната чуждестранна валута, с която се оперира в
страната, е именно американският долар. При последвалите емисии на международни ДЦК вече е налице съществена промяна. Всички еврооблигации
и глобални облигации са деноминирани в евро. Изключение прави едва една
емисия (през 2002 г.), която е в щатски долари, но в края на периода тя вече
не е част от задълженията на правителството поради настъпилия падеж на
15 януари 2015 г. С оглед на това, че от 2005 г. всички брейди облигации са
погасени, в последните три подпериода дългът е деноминиран преобладаващо в евро. От втората половина на 2005 г. до средата на 2014 г. процентът
на задълженията в евро се движи около 70% от общите, а през следващите
години се увеличава допълнително, като от 2015 г. (когато се погасява доларовата емисия еврооблигации от 2002 г.) той е над 99%.
Кое може да обясни тази радикална промяна? Хронологията на промените говори за основния фактор. Изменението на валутната посока при дълговия мениджмънт се реализира след въвеждането на паричен съвет в страната, при който еврото е избрано за резервна валута65. БНБ може да поддържа валутните си резерви в евро, поради факта че европейските страни са
основният външнотърговски партньор на страната и еврото има преобладаващ дял във валутните постъпления от износ. Към всичко това трябва да се
прибави и стратегията за излизане от паричния съвет – присъединяването на
страната към еврозоната. Фиксираният курс и перспективата еврото да бъде
местна валута елиминират валутния риск66 за емитента (приходите на правителството са в местната парична единица) и инвеститорите по дългови
договорености, свързани с тази валута.
65

66

С въвеждането на паричния съвет левът е фиксиран към германската марка, но още
тогава е ясно, че еврото ще я замени. Това заляга и в Закона за БНБ – от 1999 г. с появата на еврото то става резервната валута.
В някаква степен все пак той все още съществува, доколкото има някаква хипотетична вероятност за излизане от паричния съвет, без страната да се включи в еврозоната.
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Българското правителство ясно заявява, че сделките, които променят
валутната структура, не са моментно използване на изгодни пазарни условия, а са част от дългосрочната стратегия по финансирането на бюджетните
дефицити и управлението на дълга, съобразена с реалностите на паричния
съвет, структурата на валутните резерви в страната и перспективата за еврозоната. Доказателство за това е записаното още в „Стратегия за управление
на държавния дълг 2003 – 2005 г.”. Като втора от седемте дефинирани цели е
посочено „намаляване на риска за бюджета от обслужване на дълга“, като
една от двете подцели е „намаление на дела на дълга в щатски долари“ (стр.
19). Към мерки за изпълнение на целите на стратегията в средносрочен аспект на второ място е записано „увеличаване на дела на дълга, деноминиран
в лева и евро” (стр. 22). В Стратегията се прави оценка на замяната на брейди облигации с глобални. На стр. 11 по този повод е оценена като положителна постигнатата промяна във валутната структура: постигнато е „значително подобрение на валутната структура на държавния дълг посредством
увеличението на дела на задълженията, деноминирани в евро за сметка на
тези в щатски долари“.
В „Стратегия за управление на държавния дълг 2006-2008 г.” е поставено
като цел „придържане към политика на заемане в лева и евро предвид предстоящото присъединяване на страната към ЕС, обвързаността на паричния съвет
към еврото, структурата на експортните постъпления (60,5% в евро към
31.12.2005 г.) и предвидимостта на плащанията от гледна точка на бюджета”
(стр. 17). Във връзка с използването на международните капиталови пазари
като източник за финансиране в Стратегията се посочва, че се залага на „приоритетност на еврото като главна емисионната валута на ценните книжа, което,
при равни други условия, ще игнорира поемането на съществени валутнокурсови рискове от страна на бюджета при последващото им обслужване” (стр.
20). Тази насока се запазва и в следващите тригодишни стратегии.
За да се изследва доколко изводите за България могат да се оценят като специфика или по-скоро са част от общите тенденции, ще бъде конструиран „индекс на валутното съотношение” (CRI – Currency Ratio Index). Той е
съставен спрямо еврото и показва дела на тримесечията, за които процентът
на задълженията в евро е по-голям от този в щатски долари. За тази цел пър243

во трябва да се изчислят процентните съотношения за двете валути в динамика. Това трябва да се направи за България, за развитите страни, за развиващите се страни и за развиващите се страни от Европа. След това да се извърши изчисление по формулата:

където:
QR е тримесечие през разглеждания период;
ONQR – общ брой на тримесечията за периода;
IGSЕuro – стойност на дълга, деноминиран в евро като чуждестранна
валута;
IGSUSD – стойност на дълга, деноминиран в щатски долари като чуждестранна валута;
IGSOverall – обща стойност на дълга.
Числителят изчислява сумата на тримесечията, за които e изпълнено
условието

, като след това се опреде-

ля какъв дял в проценти е броят им спрямо общия брой на тримесечията за
периода. Индексът може да приема следните стойности:
.
Колкото величината е по-близо до 100, толкова по-силно доминиране на
еврото е налице.
Получават се следните резултати:
CRIBG (55,79) > CRID-ing C EU (12,63) > CRID-ing C (0) = CRID-d C (0).
Вижда се, че стойността на индекса за България (CRIBG) е коренно различна от останалите. При развиващите се страни като цяло (CRID-ing C) и при
развитите страни (CRID-d C) доларът има пълна доминация. При развиващите
се страни от Европа (CRID-ing C EU) еврото има по-голямо значение, но за България величината е 4,4 пъти по-голяма. За европейските страни, въпреки
свързаността им с европейската икономика, едва през 12,63% от тримесечията еврото е имало надмощие, през останалите водеща е била ролята на до244

лара. Индексът за България показва, че през по-голямата част от разглеждания период еврото е водещо при задълженията, оформени в международни
ДЦК. Както вече беше коментирано, то е водещо след въвеждането на паричния съвет в страната.
Заключение
В периода 1994 – 2018 г. международният пазар на държавни ценни
книжа се налага като основния (от гледна точка на дела му в държавния
дълг) канал за финансиране на бюджетните дефицити в България. Анализът
на отделните аспекти при участието на международния пазар на ДЦК позволява да се изведе спецификата и особеностите на българското финансиране
в сравнителен план на три равнища: спрямо развитите страни, спрямо развиващите се страни като цяло и спрямо развиващите се страни от Европа. Резултатите от изследването позволяват да се направи обобщение и равносметка по отношение на поставените хипотези.
Първата хипотеза, че финансирането с международни ДЦК за България следва различна динамика спрямо развитите страни, но подобна динамика в сравнение с развиващите се страни и особено тези в Европа, се потвърждава само частично.
Резултатите по отношение на абсолютния размер на дълга и волатилността на финансирането наистина доказват наличие на „различност” спрямо развитите страни – посоката на промените е различна и волатилността е
много по-голяма. При темпа на прираст обаче е налице сходство с тази група страни. От друга страна, „подобност” не е открита спрямо развиващите се
страни като цяло, както и в сравнение с развиващите се страни от Европа.
България проявява значителна специфика и при абсолютния размер на дълга, и при волатилността, и при темпа на прираст. Оказва се, че участието на
българския държавен сектор е много по-специфично, имайки много повече
особености, отколкото хипотезата предполага. Въпреки че е част от развиващите се страни и въпреки свързаността и сходствата в икономическото
развитие спрямо европейските страни, България следва своя собствена фискална логика, която води до различен дългов мениджмънт на пазара на международни ДЦК.
Втората хипотеза, че българското правителство използва международния пазар на ДЦК единствено за средносрочно и дългосрочно финансиране се потвърждава изцяло.
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Държавният сектор участва единствено на облигационния пазар. Това
е идентичен избор в сравнение с развиващите се страни от Европа. В това
отношение страната следва и общата тенденция на отдаване на приоритет на
облигационното финансиране, която е налице и при развитите страни, и при
развиващите се страни. Така успява да управлява по-добре ликвидността,
като избягва краткосрочно натоварване на бюджета. Дълговото бреме се
разпределя по-равномерно във времето и не се изместват в голяма степен
нелихвените разходи за отделните години.
Третата хипотеза, че българското правителство емитира предимно
международни ДЦК с фиксиран лихвен процент, също се потвърждава.
Въпреки че в началото на периода са емитирани брейди облигации с
плаващи лихви, тенденцията след това е да се залага единствено на инструментите с фиксирани лихвени равнища. Това води до лихвена структура
през по-голямата част от разглеждания период изцяло в полза на фиксираните лихвени проценти. Международни ДЦК с плаващи лихвени равнище
отдавна вече не присъстват сред финансовите задължения на държавния
сектор. По този начин се постига предсказуемост на бъдещите парични погасявания и ликвидността се управлява по-лесно. Това предпочитание на
българското правителство е в унисон с тенденцията и при развитите страни
и при развиващите се страни, включително и при тези в Европа.
Потвърждава се и четвъртата хипотеза, че българският паричен съвет предопределя различна и специфична валутна структура на международните ДЦК в сравнение с развитите страни и развиващите се страни,
включително тези от Европа.
Преди въвеждането на валутния борд 100% от задълженията са деноминирани в щатски долари. След установяването на паричния съвет правителството целенасочено променя валутната структура, силно измествайки
предпочитанията си към резервната валута. Изборът на държавния сектор се
определя не толкова от текущите пазарни условия, колкото от съществуващия паричен режим. Действията по реализиране на дълговия мениджмънт са
част от дългосрочната стратегия по финансирането на бюджетните дефицити и управлението на дълга, съобразена с реалностите на паричния съвет,
структурата на валутните резерви в страната и перспективата за еврозоната.
Доминиращата роля на еврото е в рязък контраст със световните тенденции. И при развитите страни, и при развиващите се страни като цяло ня246

ма дори и едно тримесечие, в което задълженията в евро като чуждестранна
валута да са по-големи от тези в долари. Развиващите се страни от Европа са
по-склонни да заемат в евро, което е логично, но дори и при тях акцентът е
много по-малък отколкото в българския случай. По отношение на валутната
структура българският държавен сектор показва много ясно изразена специфика, силно различаваща се от изследваните групи страни.
Всичко това води до заключението, че българското участие на пазара на
международни ДЦК е резултат от ясно разграничаващите се в сравнителен
план особености на фискалната политика, както и други икономически дадености като паричния режим. Въпреки че по отношение на предпочитанието към
облигационния пазар и фиксираните лихвени проценти България не се различава, то при останалите аспекти са налице сериозни разлики. Българското правителство следва специфичен път на фискално развитие и оптимизира участието си на пазара на международни ДЦК в зависимост от насоката на фискалната
политика и нуждите от средносрочно и дългосрочно финансиране.
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THE BUDGET DEFICITS IN BULGARIA AND THE MARKET
FOR INTERNATIONAL GOVERNMENT SECURITIES
Chief Assist. Prof. Dr V e n i a m i n T o d o r o v
Abstract
During the period 1994-2018 the international government securities market (IGSM)
established itself as the main (in terms of its share of the government debt) channel for
financing the budget deficits in Bulgaria. This paper studies the idiosyncrasies of the
Bulgarian participation in the market compared to three groups of countries: the developed
countries, the developing countries as a whole, and the developing countries in Europe. The
study entails three stages. Firsts, the nexus between the government budget and the IGSM is
defined and its significance is delineated in relation to the other alternatives for financing the
deficits. After that, the special features, the trends, and the determinants of the market are
identified and analyzed in four different aspects: the amount of debt, the choice between the
money market and the bond market, the interest rate structure, and the currency structure. The
third stage draws out the idiosyncrasies for Bulgaria in the four aspects in comparison to the
conclusions from the previous stage for the three groups of countries.
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