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90 ГОДИНИ
ГОДИШНИК НА
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Проф. д-р ик. н.
,
главен редактор на Годишник на ИУ – Варна
през периода 1994 – 2015 г.
През 2017 г. се навършват 90 години от издаването на Годишник с научни трудове на Икономически
университет – Варна.
Икономически университет – Варна е основан на
14 май 1920 г. и е първото висше икономическо училище в България и второто висше училище у нас след
Софийския университет.
Годишникът е научно издание, в което се публикуват студии от изследователската дейност на академичния състав на университета. Той излиза без прекъсване от 1927 г. или
вече 90 години.
Основателите на университета и неговите ръководители са оценявали,
че без наука и без научно развитие на преподавателите няма авторитетен
университет. Затова ролята, мястото и значението на Годишника е голямо и
е главно в следните 3 взаимно обвързани насоки:
Първо. За развитието на науката, използване, разпространение и усъвършенстване на световните научни постижения у нас и влиянието им в обществото.
Второ. За научно израстване на преподавателите и осигуряване на високо качество на висшето образование в университета и в страната.
Трето. За подпомагане на стопанската и обществената практика, както
чрез наши научни новости, чрез приспособяване и използване на световни
новости, така и чрез качествени висши кадри.
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Ръководството на университета винаги е разбирало и оценявало тази
роля на научните изследвания и публикации, проявявало е високи изисквания към тях и е подпомагало научното издаване, научната критика и научния растеж.
Годишникът е претърпял някои промени в заглавието, съобразно промените в наименованието на университета:
· от 1927 до 1945 г. – Годишник на Висшето търговско училище –
Варна;
· от 1946 г до 1953 г. – Годишник на Варненския държавен университет;
· от 1954 до 1990 г. – Трудове на Висшия институт за народно стопанство – Варна;
· от 1991 г. и до сега – Годишник на Икономическия университет –
Варна.
В Годишниците се отразява цялата история на университета. В том 1
от 1927 г. са публикували своите трудове известни учени, като проф. Цани
Калянджиев – първият ректор на университета, проф. Феодор Белмер, проф.
Наум Долински, проф. Янаки Арнаудов, проф. Иван Константинов, които
поставят основите и на висшето икономическо образование в България и на
развитието на икономическата наука.
От 1934 до 1945 г. в официален отдел на Годишника са публикувани
отчетите на Академичния съвет за съответната академична година от тогавашните ректори: проф. Янаки Арнаудов (1934 – 1939), проф. Станчо Чолаков (1939 – 1943) и проф. Бойчо Бойчев (1943 – 1945).
Основна концепция на изданието е изследване и разработване на методологическите и приложните проблеми, с оглед развитие на теорията и
практиката в областта на икономиката и управлението, информатиката, правото и др., при отчитане на международните и националните приоритети и
стратегически цели пред науката и страната.
Редакционната колегия на Годишника е колективен орган за организиране на списването, рецензирането, редактирането и комплектуването
на Годишника на Икономически университет – Варна. Редакционната колегия и главният редактор се избират от Академичния съвет за всеки нов ман8

дат на академичното ръководство. В състава на редакционната колегия се
включват хабилитирани лица от академичния състав на университета – изявени учени в различни области на науката и висшето образование.
От том 1/1927 г. до том 20/1946 г. не е посочена редколегия.
От том 21/1947 г. до том 34/1962 г. са посочени по няколко редактори
за всеки том:
· том 21 и том 22 (1947/49 г.) – проф. Петър Велинов и доц. Карол
Телбизов;
· том 23 (1949/50 г.) – доц. Марко Вълканов, проф. Борис Великов и
доц. Карол Телбизов;
· том 24 (1950/51 г.) – доц. Марко Вълканов, доц. Ганчо Радев и
проф. Карол Телбизов;
· том 25 (1951/52 г.) – доц. Марко Вълканов;
· том 26 (1952/53 г.) – доц. Любомир Станев, Р. Зайков и проф. Георги Георгиев;
· том 27 (1953/54 г.) – няма посочени редактори;
· том 28 (1954/55 г.) – доц. Димитър Георгиев, доц. Марко Вълканов
и проф. Никола Ганчев;
· том 29/1957 г. – доц. Марко Вълканов;
· том 30/1958 г. – проф. Атанас Бешков, доц. Марко Вълканов и
проф. Борис Великов;
· том 31/1959 г. – проф. Константин Тодоров, доц. Белчо Николов,
доц. Никола Кърклисийски, проф. Георги А. Георгиев, доц. Ганчо Радев,
доц. Владимир Станчев и инж. арх. Панайот Минков;
· том 32/1960 г. – доц. Никола Кърклисийски, доц. Марко Вълканов,
доц. Любомир Станев и доц. Белчо Николов;
· том 33/1961 г. – проф. Бойчо Бойчев, доц. Любомир Станев, доц.
Владимир Станчев, преп. Адриан Андреев и проф. Никола Ганчев;
· том 34/1962 г. – доц. Любомир Станев, доц. Стефан Цонев, ст. преп.
Тодор Кънчев, ст. преп. Радослав Ангелов и ст. преп. Милуш Милушев.
От том 35/1963 г. за пръв път е изписана редколегия с главен редактор.
От 1963 г. и до сега във всеки том са изписани редколегиите със следните главни редактори:
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· том 35/1963 г. – проф. Васил Ранков;
· том 36 до 40 (1964 – 1968 г.) – проф. Стефан Цонев;
· том 40 до 44 (1969 – 1972 г.) – доц. Кънчо Кънчев;
· том 45 до 48 (1973 – 1976 г.) – доц. Неделчо Енев;
· том 49 до 56 (1977 – 1984 г.) – проф. Здравко Ковачев;
· том 57 до 59 (1985 – 1987 г.) – проф. Тодор Ненов;
· том 60/1988 г. – проф. Цветан Коцев;
· том 61 до 64 (1989 – 1992 г.) – проф. Петко Близнаков;
· том 65/1993 г. – доц. Стефан Дражев;
· том 65 до 86 (1994 – 2015 г.) – проф. Николинка Сълова;
· том 86 и 87 (2015 – 2017 г.) – проф. Бойко Атанасов;
· от том 88 (2017 г.) – проф. Ивона Якимова.
Редакционната колегия, актуализирана за новия мандат (2015 – 2019
г.) на академичното ръководство от Академичния съвет на 01.07.2015 г., е в
състав от 8 професора и 6-ма доценти:
1. Проф. д-р ик. н. Бойко Атанасов – главен редактор;
2. Доц. д-р Виолета Димитрова – зам.-главен редактор;
3. Проф. д-р ик. н. Димитър Радилов;
4. Проф. д-р ик. н. Ивона Якимова (главен редактор от 2017 г.);
5. Проф. д-р ик. н. Гено Генов;
6. Проф. д-р Пламен Илиев;
7. Проф. д-р Евгени Станимиров;
8. Проф. д-р Стефан Вачков;
9. Проф. д-р Стоян Стоянов;
10. Доц. д-р Тодорка Атанасова;
11. Доц. д-р Светлозар Стефанов;
12. Доц. д-р Стоян Маринов (професор от 2015 г.);
13. Доц. д-р Петя Данкова;
14. Доц. д-р Добрин Добрев.
За усъвършенстване на Годишника и на своята работа редколегията
работи по приет от Академичния съвет Правилник за устройството и дейността на редакционната колегия, както и за реда и за изискванията за издаване на Годишник на Икономически университет – Варна.
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Членовете на редколегията работят с високо чувство за отговорност и
доста голяма натовареност. Заседанията се провеждат редовно, поддържа се
добра връзка с авторите и катедрите. Всяка студия се рецензира от двама
рецензенти, като единият от тях е и научен редактор. Рецензенти и научни
редактори на студиите са членовете на редколегията и в редки случаи, при
специфична проблематика, се привличат такива извън редколегията. Рецензиите се представят в срок, присъствието и участието в заседанията е много
добро. Редколегията проявява взискателност и подпомага авторите в техните
научни изследвания и е полезна за развитието на изследванията и усъвършенстване на обучението в университета. В процес на формиране и утвърждаване е състав на международна редакционна колегия, а също и въвеждане
на анонимни рецензии.
Основните въпроси, по които е необходимо да даде мнение рецензентът на ръкопис за Годишника, са следните:
1. Правилно ли е формулирана целта на научното изследване и достатъчно значима и актуална ли е темата.
2. Каква е структурата на ръкописа и методиката на изследване.
3. Достатъчно изчерпателно ли са разгледани научните задачи, които
произтичат от целта и методиката. Литературна осведоменост на автора.
4. Има ли логически противоречия в текста.
5. Точност и пълнота на получените резултати.
6. Обща оценка на студията като цяло – популяризация, компилация,
теоретическа, методологическа, практико-приложна, приноси на автора.
7. Кого ще обслужва разработката и целесъобразност от издаването й.
8. Език и стил на изложението, прецизност на научната терминология.
9. Препоръки на рецензента за усъвършенстване на изследването и
заключение по публикуването му.
Годишникът е включен в международни справочници и бази от
данни (вкл. Scopus, Inspec и Ulrich в определени периоди, предстои индексиране в CEEOL), издава се на български език, с резюмета на английски,
немски и руски език.
През дългогодишното си съществуване Годишникът е доказал своята
полезност и необходимост, както за развитието на икономическата теория и
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практика, така и за израстването на академичния състав и за подобряване на
обучението на студентите, специализантите и докторантите в университета.
Публикуваните изследвания са основно в следните научни направления: икономика, стопанско управление, туризъм, информатика, право,
математика, статистика и др. Студиите се отнасят към следните научни области: макроикономика и микроикономика, финанси, счетоводство и контрол, статистика и иконометрия, международни икономически отношения,
стопанско управление, маркетинг, туризъм, информатика, икономика на
индустрията, икономика на търговията, икономика на строителството, аграрна икономика, стокознание, местно самоуправление, право, приложна
математика и др.
Ежегодно в Годишника се включват около 8 – 10 научни студии с обем
до 55 стандартни страници. Могат да се включат и се включват и значими
монографии с обем до 120 страници, свързани главно с втора хабилитация
или дисертации за доктор на науките.
Преподавателите активизират в по-голяма степен своята публикационна дейност преди хабилитиране, което обяснява и участието на много
асистенти пред първа хабилитация, като автори на студии, публикувани в
Годишника. Ръководството на университета и редколегията следва да работят още по резултатно, за да се увеличи броят на хабилитираните автори,
което ще повиши още повече авторитета на изданието и ще допринесе за
ускоряване на вторите хабилитации.
Чрез книгообмена, който осъществява университетската библиотека, Годишникът се изпраща средно на 50 чуждестранни висши училища и библиотеки: в Беларус, Белгия, Великобритания, Германия, Казахстан, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Словения,
Украйна, Унгария, Япония. В България се изпраща до Националната библиотека, университетските библиотеки, Националния статистически институт,
БНБ, научни институти и регионални библиотеки.
Периодично академичното ръководство и редколегията на Годишника организират публични обсъждания на публикуваните трудове
в него – през 1981 г., 1983 г., 1985 г., 1989 г., 1992 г., 2002 г., 2005 г., 2007 г.,
2010 г., 2012 г., 2015 г.
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През последните 15 години са обсъдени следните студии:
· през 2002 г. студиите, публикувани в том 73/2001 г. на:
доц. д-р Фотин Марчев – „Априорно-апостириорното функциониране на познавателния образ”;
доц. д-р Димитър Радилов – „Методологични проблеми на статистиката като наука”;
· през 2005 г. студиите, публикувани в том 76/2004 г. на:
проф. д-р ик. н. Бойко Атанасов и гл. ас. Росен Николаев – „Оптимизиране на производствените дейности на фирмата в условията на неопределеност”;
доц. д-р Христо Трайков – „Алтернативен макроикономически модел за рационален избор в условията на риск”.
· през 2007 г. студиите, публикувани в том 78/2006 г. на:
доц. д-р Благо Благоев и гл. ас. д-р Силвия Благоева – „Теоретични
основи на логистичния мениджмънт”;
доц. д-р Данчо Данчев – „Постмодерният маркетинг”.
· през 2010 г. студиите, публикувани в том 81/2009 г. на:
доц. д-р Зоя Младенова – „Дж. М. Кейнс и развитието на макроикономиката;
доц. д-р Анита Атанасова – „Счетоводни аспекти при ликвидация
на търговско дружество”.
· през 2012 г. студиите, публикувани в том 82 и 83 от 2010 и 2011
г. на:
доц. д-р Надя Костова – „Счетоводни и данъчни аспекти на продажбата на търговско предприятие”;
доц. д-р Николета Михалева – „Съвременната култура пред нови
ценностни ориентири”.
· през 2015 г. студиите, публикувани в том 84 от 2014 г. на:
проф. д-р Таня Дъбева – „Договорите за управление в хотелиерството и приложението им в България”;
доц. д-р Румен Калчев – „Развитието на безопасността и здравето
при работа в строителството в България”.
При публичните обсъждания на публикуваните студии в Годишника
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се представят авторите, те изнасят кратко изложение на основното от техните студии, рецензентите на студиите, представят накратко своите задълбочени оценки за новото и полезното в тези студии, за постиженията на авторите, за решените и нерешените проблеми, за съдържанието, за значимостта
на изследването за теорията и за практиката. Винаги има изказвания, оценки
и въпроси, застъпват се и други гледни точки от присъстващите и участниците в обсъжданията учени, преподаватели, студенти и специалисти от
практиката.
Публикуването и обсъждането на студиите е много полезно – освен че
допринася за по-добро решаване на редица проблеми на теорията и практиката, то поражда много мисли, идеи, съгласия и несъгласия, противоречия и
с това дава принос за нови творчески търсения за развитие и обогатяване на
теорията и практиката и за усъвършенстване на обучението.
В 90-годишната история на Годишника е отразена близо 100годишната история на научните изследвания на университета.
Ръководството и академичният състав на университета са ръководили
и осъществявали актуални и значими научни изследвания за подпомагане на
стопанската практика – индустрията, търговията, аграрния сектор, стокознанието, икономиката на предприятието, финансите, строителството, туризма,
предприемачеството, информатиката, правото и други области на стопанския и обществен живот.
Направените изследвания и публикации са необходимо условие и са
допринесли за високо равнище на обучението на висши икономически специалисти. Тези специалисти са в ръководствата на висши държавни и общински органи, големи икономически структури и обществени организации
и са давали и дават своя значим принос за развитието на България.
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УДК − 339
EconLit − A10, B00
АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ДИСКУСИЯТА
ОТНОСНО ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА
Проф. д-р
Темата за глобализацията на икономиката навлезе в икономическите изследвания в края на 80-те –
началото на 90-те години на ХХ в. Много бързо тя се
превърна в приоритетно научно направление за икономическите науки. Проблемът привлече значителен
научен интерес, доказателство за който е огромният
поток от публикации върху глобализацията на икономиката: през последните 20-30 години по нея са публикувани неизброимо количество статии, доклади,
голям брой монографии, проведени са десетки конференции. Изследването
на глобализацията на икономиката се наложи като едно от водещите направления на икономическата наука през последните няколко десетилетия.
Това изследване поставя в центъра на вниманието дискусията относно глобализацията на икономиката. То има следните основни цели: 1) да разкрие
съвременното състояние на дискусията относно глобализацията на икономиката; 2) да потърси отговор на някои от най-важните дискусионни въпроси, като открои теоретичните основания за различията във възгледите на
икономистите; 3) да изведе и систематизира положителните резултати от
дискусията върху глобализацията на икономиката до настоящия момент.
1. Глобализацията на икономиката – силно дискусионен
научен проблем
Проблемът за глобализацията на икономиката се очерта като силно
дискусионен още от началото на 90-те години на ХХ век. През този ранен
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период част от икономистите приеха, че глобализацията на икономиката е
реално протичащ процес и насочиха своите усилия към неговото изследване.
Друга част от икономистите обаче възприеха идеята, че липсват основания
да се говори за глобализация на икономиката, т.е. че глобализацията на икономиката не съществува. П. Хърст и Г. Томпсън, в книгата си „Глобализация под въпрос”1, на базата на емпирични изследвания стигат до извода, че в
съвременната икономика се наблюдава тенденция към регионализация, а не
към глобализация. Това, според тях, е вярно не само за международната
икономическа интеграция, но и за международната търговия, която е поскоро регионално ориентирана, отколкото глобално ориентирана. С други
думи, противопоставяйки регионализацията на глобализацията, посочените
автори стигат до отричане на глобализацията.
Според трета група икономисти това, което днес идентифицираме като
„глобализация на икономиката”, обхваща процеси, които са се развивали в
един предходен период и които продължават да се развиват и в края на ХХ –
началото на XXI век. С други думи глобализацията не е нещо ново. Нов е
терминът, но не и явленията, които се крият зад него.
Показателен за съпротивата в науката срещу идеята за глобализация на
икономиката е фактът, че през 90-те години на ХХ в. се появиха ред публикации, които в заглавието си асоциират думата „глобализация” с думата
„мит” 2.
Няколко десетилетия по-късно актуалният въпрос е докъде стигна
дискусията относно глобализацията на икономиката. Успяха ли икономистите да разрешат спорните въпроси? Постигнат ли е консенсус по някои от
тях или икономистите продължават да спорят с неотслабваща сила?
Ако трябва с едно изречение да се отговори на горния въпрос – глобализацията на икономиката продължава да е силно дискусионен въпрос и до
този момент.
С цел аргументиране на горното твърдение ще бъдат приведени ня1
2

Hirst, P., G. Thompson. Globalization in Question, Cambridge. Polity Press, 1996.
Zysman, J. The Myth of a Global Economy. // New Political Economy, Vol. 1, №2, 1996;
Kleinknecht, A., J. Wengel. The Myth of Economic Globalization. // Cambridge Journal
of Economics, Vol. 22, №4, 1998; Perraton, J. The Global Economy – Myths and
Realities. // Cambridge Journal of Economics, Vol. 25, №5, 2001.
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колко доказателства.
1) Цитираната по-горе книга на Хърст и Томпсън „Глобализация под
въпрос” претърпя третото си издание през 2009 г.3 (в последното издание
двамата автори имат съавтор – Бромли, но основното съдържание и идеи си
остават същите.) За кратък период тази книга претърпява три издания, което
не е случайно: през целия период след първото си появяване тя се чете, купува, цитира, използва и продължава да бъде в центъра на научния дебат.
2) Показателен за състоянието на нещата в науката е и фактът, че в авторитетната публикация „The Handbook of Globalization”4 от 2011 г., разделът, посветен на концепцията за глобализацията, заимства заглавието си от
книгата на Хърст и Томпсън и е озаглавен „Глобализация под въпрос?”, само че с въпросителен знак накрая. Този факт недвусмислено свидетелства,
че сред икономистите проблемът за глобализацията продължава да е дискусионен, т.е. икономистите продължават да поставят глобализацията на икономиката под въпрос.
3) Дискусията относно глобализацията на икономиката се характеризира с това, че от време на време заглъхва, но след това се случва някакво
събитие, след което тя отново се активизира. Такава роля изиграва публикуваната през 2005 г. книга „Светът е плосък” на Т. Фрийдмън5 – известен
американски икономист и журналист, един от убедените привърженици на
идеята за глобализацията и автор на множество публикации по тази тема.
Внимание заслужава реакцията на тази книга, която, може да се каже, отново силно разбуни духовете – в отговор и като опозиция на Фрийдмън се появиха множество статии, бяха организирани дискусионни симпозиуми на
страниците на водещи списания6 и т.н., което още веднъж показа, че между
3

4
5

6

Вж. Hirst, P, G. Thompson, S. Bromley. Globalization in Question. London: Cambridge
Polity Press, 2009.
Вж. Michie, J. (ed.). The Handbook of Globalization. E. Elgar, 2011.
Friedman, T. The World Is Flat (The Globalized World in the Twenty-First Century).
Penguin Books, 2006, 660 p. Оригиналното издание е от 2005 г.: Friedman, T. The
World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. New York: Farrar Strauss,
Giroux, 2005.
Целият брой на сп. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2008, Vol. 1,
№3, е посветен на дискусия под заглавие „The World is not Flat: putting globalization
in its place” (Symposium).
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икономистите няма съгласие по въпроса за глобализацията на икономиката.
Казаното дотук означава, че в световната икономическа наука основният въпрос – развива ли се процес на глобализация на икономиката или не
– към настоящия момент не може да се счита за еднозначно или окончателно решен.
Ако е необходимо да се систематизират основните въпроси относно
глобализацията на икономиката, по които икономистите продължават да
спорят и до ден днешен, те могат да се представят накратко по следния начин:
Развива ли се процес на глобализация или не?
Къде е началото на глобализационния процес?
Кои са етапите на глобализацията?
В какво се изразява същността на глобализацията?
Глобализация или регионализация характеризират съвременната
световна икономика?
Коя е движещата сила на глобализацията?
Кои са последиците от глобализацията?
През 90-те години на ХХ в. българската икономическа наука също насочва вниманието си към глобализацията на икономиката. Икономистите в
нашата страна като цяло приемат, че има основание да се говори за глобализация на икономиката и насочват своите усилия към разкриване на съдържанието на процеса. В една от своите статии, посветени на глобализацията, П.
Петков посочва: „Икономическата глобализация е процес на интегриране на
националните стопанства на нашия взаимообвързан и взаимозависим свят в
световната икономика, създаването на глобални пазари на стоки, услуги,
технологии, капитали и работна сила”7 . Според Ж. Аройо: „Най-кратко, но
затова и непълно, глобализацията може да се разглежда като процес на разрастване на националните стопанства в единно световно стопанство”8. Л.
Каракашева отбелязва: „Глобализацията е нов етап в развитието на интерна-

7

8

Петков, П. Икономическата глобализация в съвременните условия. // Банки, инвестиции, пазари, 2000, № 2, с. 3.
Аройо, Ж., Глобализация на съвременната икономика. // Икономическа мисъл, 1999,
№ 2, с. 3.
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ционализацията, която съдържа в себе си нови функционални връзки между
пръснатите по света икономически дейности”9, а определението, което дава
В. Маринов, е следното: „Глобализацията на световната икономика се дефинира като процес на формиране на единно икономическо пространство в
планетарен (световен) мащаб”10. В своята монография, посветена на глобалните промени и съдбата на България, В. Проданов анализира икономическата глобализация като съвкупност от качествени изменения през призмата на
две основни измерения: промяна на отношението между външно и вътрешно
и компресия на времето и пространството11.
От началото на новия век и със смяната на поколенията интересът към
темата „глобализация на икономиката” в българската икономическа наука
постепенно изчезва. Днес този проблем не се обсъжда и анализира от българските икономисти. А това означава, че икономическата наука в нашата
страна остава встрани от продължаващата дискусия върху глобализацията в
световната икономическа наука.
Различията във възгледите на икономистите относно едни или други
аспекти на проблема „глобализация на икономиката” се коренят в последна
сметка в едно или друго разбиране за същността на глобализацията. С други
думи, концепцията за глобализацията на икономиката е ключът както към
обяснение на съществуващите различия, така и към търсенето на отговор на
дискусионните въпроси. Доколкото, както бе посочено по-горе, една основна задача на това изследване е да даде отговор на някои от най-важните дискусионни въпроси около глобализацията на икономиката, дотолкова нейното решаване по необходимост следва да се предшества от изложение на авторовото разбиране за глобализацията на икономиката.

9
10

11

Каракашева, Л. и др., Международен бизнес. София: Призма, 2001, с. 18.
Маринов, В. Международни икономически отношения: теория, система, политика,
София: Стопанство, 1998, с. 38.
Проданов, В. Глобалните промени и съдбата на България, София: Хр. Ботев, 1999.
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2. Концепцията за глобализацията на икономиката: позитивен анализ
Независимо от това че глобализацията на икономиката продължава да
е дискусионен проблем, следва да се отбележи, че болшинството от икономистите в света приемат, че икономическата глобализация е неоспорим и
реално протичащ процес, при това от изключително значение за съвременното икономическо развитие12. Авторът се присъединява към тази група
изследователи и по-нататък в изложение ще представи своето разбиране за
глобализацията на икономиката.
От гледна точка на автора глобализацията на икономиката може да се
определи като процес на постепенно преодоляване на относителната
икономическа обособеност на националните стопанства на отделните
страни и интегрирането им в една бъдеща единна световна икономика.
Тя започва да се развива при високо равнище на интернационализация на
стопанската дейност, когато международните икономически връзки от допълващи и второстепенни започват да се превръщат в основни и определящи икономическото развитие на отделните страни, когато растящите международни връзки водят до появата на елементи на икономическа взаимозависимост, т.е. започва процес на постепенно преодоляване на националната
обособеност на отделните национални икономики.
Основното в даденото по-горе определение на глобализацията е, че на
нея следва да се гледа преди всичко като на процес, а не като на определено
състояние, което трябва да бъде постигнато и което може да се характеризира с определени количествени и качествени показатели (параметри). Глобализацията е процес, развиващ се постепенно във времето и преминаващ през
различни степени на развитие: по-низши и по-висши. Това, което ние знаем,
е крайната точка на този процес − установяването на единно световно пространство: огромно поле без граници пред икономическата активност, обхващащо територията на цялото земно кълбо. Глобализацията е пътят, който
води към тази крайна точка. Тя е процес на преход от едно качествено със12

Към привържениците на идеята за глобализацията на икономиката се отнасят Дани
Родрик, Дж. Стиглиц, Ст. Фишер, Дж. Бхагвати, Мартин Волф, Дж. Сакс, Р. Гилпин,
и много др.
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тояние към друго качествено състояние на световното стопанство.
Върху разбирането на глобализацията светлина може да хвърли изясняването на нейните предпоставки. Те, според мнението на автора, са три.
Към първата група се отнася НТП, техническите и технологични изменения, усъвършенстването на транспорта и съобщенията, особено въвеждането на информационните и комуникационните технологии във всички
сфери на стопанската дейност. Сумарното им значение се изразява, както
отбелязват философите, в компресията на време и място (В. Проданов13).
Това е особено вярно за международните икономически отношения, тъй
като технологичният фактор радикално променя ролята на фактора „време”
и на фактора „място” в международната икономическа дейност. В продължение на дълъг период факторите „време” и „място” оказват решаващо влияние върху международните икономически връзки: способстват за тяхното
осъществяване или неосъществяване, предопределят географската им ориентация и т.н. Новите информационни технологии намаляват съществено
зависимостта на икономическите контакти в световното стопанство от посочените фактори. Днес географската отдалеченост постепенно губи своето
значение. Връзки могат да се осъществяват бързо, лесно, с ниски разходи и
от всяка точка на света. Намирането на доставчик или купувач на стоката,
търсенето на бизнес партньор може да се осъществява в цялата планета, при
това без да напускаш офиса си. Финансовите пазари работят в реално време.
Намаляването на зависимостта на международните икономически отношения от пространствените и времевите ограничения означава, че независимо
от запазването на политическите граници, реално се формира единно световно пространство, в което материално-техническите условия (новите глобални комуникации и усъвършенствания транспорт) придават на икономическите отношения глобално измерение.
Втората група предпоставки касае политиката на либерализация. Тя
се провежда съзнателно и целенасочено от международните организации, на
първо място от МВФ и ГАТТ (СТО) през целия период след края на Втората
световна война, но получава силен тласък от неоконсервативния ренесанс в
областта на икономическите идеи от началото на 80-те години на ХХ в. В
13

Проданов, В. Цит. съч., 1999.
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рамките на ГАТТ се провеждат осем кръга преговори между страните с цел
намаляване на бариерите пред свободното движение на стоките и услугите.
В резултат докато средните мита на промишлените стоки се равняват в края
на 50-те години на ХХ в. на 26% в Германия, 25% в Италия, 23% във Великобритания и т.н., то през 2010 г. в развитите страни те се намаляват на
4%14. СТО, приемникът на ГАТТ, продължава тази политика, като насочва
усилията към намаляване на търговските бариери пред търговията със селскостопански стоки и услуги, премахване на субсидиите за селскостопанските производители, ограничаване на антидъмпинговите закони и т.н. Непрекъснато намаляват и ограниченията пред движението на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Според ЮНКТАД 90% от направените изменения
в националните законодателства на страните по света през периода 1992 –
2009 г. създават по-благоприятен режим за движение на ПЧИ.15
Благодарение на съзнателно провежданата политика на либерализация
в системата на международните икономически отношения непрекъснато се
намаляват бариерите пред международното движение на стоки, услуги, капитали и т.н., което интензифицира международните икономически връзки и
усилва интеграцията на националните икономики.
Глобализацията на икономиката има още една важна предпоставка –
крахът на реалния социализъм в края на 80-те години на ХХ век. Разпадането на световната социалистическа система сложи край на разделянето на
света на две икономически системи – пазарна и централно-планова – и позволи универсализация на стопанската дейност. Днес принципите на пазара и
конкуренцията господстват в световен мащаб. Не съществува друга икономическа реалност освен пазарната икономика. От гледна точка на системните й характеристики глобализиращата се икономика е глобализиращата се
пазарна икономика. „Триумфът на пазара над плана… затвори главата на
съществуване на системно разнообразие16 и откри началото на нов епизод на
универсална конвергенция около модела на пазарната икономика” – посоч-

14

15
16

Hill, Ch. International Business: Competing in the Global Marketplace. Irwin: McGrawHill, 2013, p. 12.
UNCTAD. World Investment Report 2010, р. 77.
Различни икономически системи (бел. автора).
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ват Р. Козул-Райт и Р. Роутърн в книгата си „Транснационалните корпорации в световната икономика” 17.
Крахът на световната социалистическа система е предпоставка с особено значение за разгръщането на процеса на глобализация в икономиката.
Дори да се игнорира политическото, военното и идеологическото разделение и противопоставяне на двете системи, от чисто икономическа гледна
точка е неоспоримо, че съществувалите до неотдавна две икономически системи – социализма и капитализма – почиват върху различни икономически
принципи. Макар че между тях се развиваха разнообразни икономически
връзки, за интеграция помежду им не бе мислимо да се говори18 – нито тогава, нито в един бъдещ период. Ето защо, ако икономическите реалности от
80-те години на миналия век се бяха запазили, днес глобализация в истинския смисъл на тази дума не би била възможна.
Тук вероятно е уместно да припомним, че един процес или явление
могат да се определят като „глобални”, само ако се разгръщат в световен
мащаб. Ако се проявяват като общопланетарни, нищо по-малко от това. Това важи и за процеса на глобализация на икономиката, която също дефинитивно е общопланетарен процес. От такава гледна точка е ясно, че за разглеждания процес крахът на реалния социализъм е предпоставката с решаващо значение. Разпадането на световната социалистическа система способства за разпространението на универсалните пазарните принципи в
цялата световна икономика, интензифицира международните икономически връзки и открива ерата на глобализацията.
Заслужава да се посочи, че в западната литература обикновено се сочат първите две предпоставки в процеса на глобализация. Много малко са
икономистите, които отчитат значението на краха на реалния социализъм.
Един от тях е споменатия по-горе Т. Фрийдмън. В една от първите си книги,
посветени на глобализацията и преведена на български език – „Лексус и
маслиновото дърво” (2001 г.), той отчита значението на този фактор за нав-

17

18

Kozul-Wright, R., R. Rowthorn. TNC and the Global Economy. The United Nations
University, WIDER, 1998, p. 2.
При допускането че те запазват фундаменталните си характеристики.
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лизането на света в ерата на глобализацията19. Но в това отношение Фрийдмън е едно голямо изключение – почти изцяло останалата западна наука
признава наличието на две предпоставки на глобализацията на икономиката
и изцяло пренебрегва значението на краха на реалния социализъм.
Процесът, който днес наричаме глобализация на икономиката, стои
много близо и може да бъде характеризиран чрез едно понятие, което икономистите използват отдавна – интернационализация на стопанската дейност20. В икономическата наука интернационализацията се разглежда като
обективен процес, който се развива възходящо в продължение на дълъг период от време. Той се проявява в разнообразни форми (международна търговия, транспорт, туризъм, движение на капитали, икономическа интеграция
и т.н.) и се изразява най-общо в разширяващи се международни икономически връзки и трансгранични потоци. Няма съмнение, че съдържание на
глобализацията е интернационализацията на стопанската дейност. В същото
време те не са тъждествени. Разликата се изразява в следното:
1) Съдържание на глобализацията е не интернационализацията изобщо, не коя да е интернационализация, а интернационализацията на определена степен от своето развитие – от края на ХХ век. Тя се характеризира с
висока степен на зрялост, развива се при определени научни и материалнотехнически предпоставки, при които взаимното обвързване и преплитане на
националните икономики води до постепенно преодоляване на икономическата им обособеност и интегрирането им в една световна икономика (процес, чието начало в отделни зони на световното стопанство се поставя в
един предшестващ период).
2) Тъкмо това е и историческият момент, когато за първи път се създават политическите и икономическите предпоставки за разгръщане на този
ускорен процес на интернационализация в световен мащаб. Рухват преградите, създадени от съществуването на различни социално-икономически
19
20

Вж. Фрийдмън, Т. Лексус и маслиновото дърво. София: Д. Яков, 2001, с. 18.
Авторът споделя виждането, че при въвеждането на ново понятие в икономическия
анализ, то следва задължително да се сравни и съотнесе с други, близки понятия,
които вече са в употреба и така да се обоснове (или отхвърли) правото на съществуване на новия термин. По отношение на икономическата глобализация това означава да се сравни с понятия като „интернационализация” и „регионализация”.
24

системи, което дава нов тласък на процеса на интернационализация и позволява той да се разгърне като действително световен, т.е. като глобален процес.
Ако се обобщи изложената до тук концепция на автора за глобализацията на икономиката, тя може да се систематизира в няколко основни пункта:
· глобализацията е процес;
· глобализацията е процес на преход от едно качествено състояние на
световната икономика (когато нейни градивни елементи в основни линии са
обособените национални стопанства на отделните страни) към друго качествено състояние – формиране на единна световна икономика;
· нейно съдържание е постепенното формиране на единно световно
стопанство, но не какво да е, а единно световно пазарно стопанство.
В заключение следва да се отбележи, че изложената концепция за глобализацията на икономиката отразява както обективното съдържание на
процеса (интернационализацията на икономиката), така и социалноикономическата форма, в която той протича (която се определя изцяло от
отличителните характеристики на доминиращия днес икономически модел –
пазарната икономика) и поради това притежава широки познавателни възможности за изучаване на различни аспекти на процеса на глобализация на
икономиката.
3. В търсене на отговори – концепцията за глобализацията
на икономиката и някои дискусионни въпроси около нея
Изложената по-горе концепция за глобализацията на икономиката позволява да се решат някои от дискусионните въпроси около икономическата
глобализация. Вниманието по-долу ще бъде насочено към три ключови въпроса на съвременната дискусия: 1) за началото на глобализационния процес;
2) глобализация и/или регионализация; 3) за движещата сила в процеса на
глобализация.
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3.1. Началото на глобализационния процес
По този въпрос в науката съществува голямо разнообразие от възгледи, които могат да се обединят в няколко основни групи.
Според първа група глобализацията започва още в началото на историческото време и появата на човешкия род. Според привържениците на
това направление следва да си припомним, че първите хора са били номади
и са се придвижвали от място на място. Търговията с разнообразни продукти
характеризира древните цивилизации и отношенията между тях (Вавилония,
Рим, Египетското царство), а историята за Исус се разпространява в света от
началото на новата ера. С други думи, съществуват убедителни доказателства, че хора, продукти и идеи са се движели в световното стопанство в течение на много векове21.
Втората група включва икономисти, които свързват началото на икономическата глобализация с началото на модерната епоха: XV – XVI в. и
появата на търговския капитализъм. Според тях съвременните интензивни
трансгранични потоци са логическо продължение на Великите географски
открития, революцията на Коперник и международната търговия от този
период с продукти като коприна, чай, подправки и др.22
Следва да се отбележи, че от самото начало на дискусията върху глобализацията на икономиката в нея активно се включват специалистите по
стопанска история. Това е напълно естествено, доколкото глобализацията
касае световното стопанство, а стопанската история се занимава със същия
обект и с неговото историческо развитие. Авторът оценява участието на
историците в дискусията относно глобализацията на икономиката много
21

22

Подобни възгледи се съдържат в книгата „Global Transformations: Politics, Economics
and Culture”. Авторите на изследването разграничават следните исторически епохи
на глобализация: предмодерна (до 1500 година), ранна модерна (1500 – 1800 г.), модерна (1850 – 1945 г.) и съвременна (след 1945 г.). По-подробно вж.: Held, D. et al.
Glоbal Transformations: Politics, Economics and Culture. Cambridge, Oxford: Polity
Press, 1999.
Вж.: Lubbers, R.F.M., J.G. Koorevaar. Governance in the Era of Globalization. Paper for
the Club of Rome Annual Meeting, Vienna, 26-27 Nov. 1999. Датските икономисти посочват, че дълбоките корени на глобализацията ни връщат към XV в. Оттогава насам „млякото” на глобализацията се загрява все повече и повече. Но едва от началото на 90-те години на ХХ в. то започва истински да „кипи”.
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положително, тъй като то дава на научните изследвания така необходимата
(и традиционно липсваща на неокласическата теория) историческа перспектива.
Благодарение именно на специалистите по стопанска история широка
популярност в западната наука получи разбирането, което свързва началото
на глобализационния процес с 1870 година (трета група възгледи). Според
тази концепция след 1870 г. в света се разгръщат три етапа или „вълни” на
глобализационния процес:
- Първи етап: 1870-1913 – първа вълна на глобализацията. Характеризира се с ускорен процес на интернационализация на стопанската дейност.
През периода световната търговия се увеличава устойчиво с 3,4% годишно,
докато световното производство расте с 2,1%. Делът на износа спрямо БВП
на развитите страни се удвоява и степента на отвореност на икономиките
проявява тенденция към нарастване. В рамките на златния стандарт и в безкризисни години капиталът се движи свободно между страните. Международното преплитане на капитали достига висока степен. Годините преди
Първата световна война са период на масови миграции. Тридесет милиона
души емигрират в САЩ между 1860 г. и 1920 г., и т.н.
- Втори етап: 1914-1950 – период на дезинтеграция. Ускореният процес на интернационализация и интензивният международен икономически
обмен предполагат наличие на две основни предпоставки: мир и проспериращи икономики. И двете предпоставки липсват в периода, който следва.
Той е време на две световни войни и на най-тежката икономическа криза в
световната история – Великата депресия от 1929-1933 г. Това обяснява защо
този период се характеризира най-общо с обратни тенденции на тези, проявили се през 1870-1913 г. Този етап се характеризира с дезинтеграция или
отстъпление от глобализацията.
- Трети етап: от 1950 г. насам – втора вълна на глобализацията. През
този период тенденцията към интернационализация постепенно се възражда.
Първоначално, на фона на следвоенното възстановяване на икономиките,
този процес протича бавно, но след края на 60-те и началото на 70-те години
на ХХ в. все повече се интензифицира.
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Тази концепция е изложена подробно от Питър Темин23, но се среща и
в официални доклади на Световната банка24 и в други официални документи
на международни организации25.
Четвърта група възгледи: икономическата глобализация води началото си от края на 80-те – началото на 90-те години на ХХ в., с утвърждаване на принципите на свободната пазарна икономика и демокрацията в целия
свят.
Обзорът на съществуващите възгледи за историческите корени на глобализацията позволява да се направи следният коментар: при първата група
възгледи, отнасящи началото на глобализацията в зората на човешката история, очевидно надделява общоцивилизационният подход – възприемането
на глобализацията като тенденция към обединяване на хората, на всички
страни от техния живот, съпровождаща целия период на историческо развитие на обществото и произтичаща от факта, че независимо от това къде живеем, като хора ние принадлежим на един и същ биологически вид и населяваме един и същ дом – планетата Земя.
Правомерността на подобен подход трудно може да бъде оспорена.
Той между другото разкрива, че независимо от това как се гледа на глобализацията, тя винаги съдържа важни общоцивилизационни елементи. Но ако
глобализацията се разглежда не в нейния най-общ философски смисъл, а
икономически, и второ – не като абстрактна тенденция, а като реално протичащ процес, то е очевидно, че времевите рамки на анализ силно се стесняват.
Що се отнася до възгледите, които свързват началото на икономическата глобализация с 1870 година и разглеждат няколко последователни етапа на глобализацията до наши дни, могат да се отправят няколко критични
бележки. Изглежда неоспоримо, че между 1870 и 1913 г. се развиват силни
международни интеграционни процеси. Това е периодът, в който капитализмът се утвърждава като световна система. Но обособяването на следва23
24

25

Temin, P. Globalization. // Oxford Review of Economic Policy, Vol. 125, №4, 1999.
Вж.: WB. World Bank Policy Research Report „Globalization, Growth and Poverty”,
2002, ch. 1 и др.
Концепцията е изложена и анализирана подробно в: Младенова, З. Световното стопанство в условията на глобализация. Варна: Стено, 2002, глава 1.
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щите два етапа на глобализацията ражда възражения. Те са свързани с това,
че през 1917 г. се появява първата социалистическа държава. След края на
Втората световна война към нея се присъединяват и други страни. Формира
се световната социалистическа система и светът престава да бъде единен.
Това означава, че започналата през 1870 г. глобализационна вълна прекъсва
през 1917 г.
Подходът на П. Темин и на други изследователи, които споделят изложената по-горе концепция, може да се оцени като плод на инерция от миналото. В периода до 1989 г., период на Студена война и противопоставяне
между двете социално-икономически системи – капитализма и социализма,
учените във всяка от двете системи пишеха и изследваха процесите само в
своя си свят и то по такъв начин, като че ли това е единствената глобална
реалност. Накратко, наложил се беше стилът на „незабелязване” на другата
икономическа система. Икономистите на Запад пишеха само за капитализма
(много малка група се специализираше в т.нар. компаративистика или советология), но по такъв начин, като че ли това е световното стопанство. Същото правеха икономистите при социализма – голямата част от тях се специализираха по проблеми на централноплановото стопанство и го разглеждаха
изцяло в неговата самостоятелност и обособеност, отново все едно че това е
единствената глобална икономическа реалност.
Да се прилага подобен подход за онзи период все пак е разбираемо. Но
при новите условия в света, след 1990 г., това е неоправдано и е плод на архаично мислене. П. Темин констатира за изследвания от този период (след
1870 г.) върхове и спадове в развитието на процеса на международна интеграция, но неговият анализ се отнася само до капиталистическия свят. Световните реалности през изминалия ХХ в. обаче са различни. След Октомврийската революция светът престава да бъде единен. Още повече това важи
за първите десетилетия след края на Втората световна война, когато се създава световната социалистическа система. По-голямата част от ХХ в. (3/4 от
века) е белязана от съществуването на две социални системи: капитализъм и
социализъм. А това означава, че в рамките на периода тенденция към глобализация липсва (макар че вътре във всяка от двете световни системи – капитализма и социализма – се развиват процеси на интернационализация, дори
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на международна икономическа интеграция: ЕС, СИВ).
Може да се направи само един извод: след 1917 г. тенденцията към
глобализация прекъсва. Тя се възстановява едва в края на века – след 1990 г.,
когато се извършва повторното раждане на капитализма като глобална
система.
Може да възникне следният въпрос – глобализационната вълна след
1990 г. може ли да се разглежда като продължение на историческите процеси от края на XIX и началото на ХХ век. Както бе посочено по-горе, съществува сходство между двата периода от гледна точка на фундаменталния определител – съществуването на глобален капитализъм. Същевременно, според автора, не би било правилно съвременната глобализационна вълна да се
разглежда едва ли не като пряко продължение на интеграционните процеси
от края на XIX и началото на ХХ в. поради следните причини:
Първо, след 1913 г. (по-точно след 1917 г.) глобализационният процес
прекъсва.
Второ, между двата исторически периода стои един твърде дълъг интервал от време.
Трето, глобализацията от края на ХХ в. се осъществява при твърде
различни технологични, политически и икономически условия:
- технологични: нова технологична база; информационна революция;
усъвършенстване на транспорта и комуникациите и т.н.;
- политически: докато в края на XIX в. съществува колониалната система на империализма, сега реалностите са различни – светът днес се състои
от голям брой независими държави, нови политически конфигурации и т.н.
- икономически: икономика на услугите; роля на знанието и информацията; на човешкия капитал и образованието; развитие на Е-търговия и Ебизнес и т.н.
Поради наличието на такъв голям промеждутъчен интервал, разделящ
двата периода, не може да се търси приемственост и взаимовръзка между
тях, между икономическите процеси и явления в тях: те принадлежат на
различни епохи. А това означава, че е по-правилно да се приеме, макар и с
известна доза условност, че икономическата глобализация (или поне
съвременният етап на глобализацията) води началото си от края на 80-
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те и началото на 90-те години на ХХ век.
От широко разпространените коментари се доказва, че терминът „глобализация” не навлезе в научните дискусии преди края на 80-те – началото
на 90-те години на ХХ век26. Това едва ли е случайно – насочването на научния интерес към глобализацията тъкмо в този период е свързано със самия
процес на глобализация и (очевидно) с неговото начало.
Въпреки продължаващите спорове в науката относно началото на глобализационния процес историческите занимания с глобализацията на икономиката позволяват да се изведат два неоспорими извода от развитието на
глобализацията до наши дни:
Първо, историята показва, че процесът на глобализация протича неравномерно и не е необратим.
Второ, необходимо е да се признае ролята на политическите фактори
(двете световни войни).
Поуките на историята са винаги ценни, защото те имат своите проекции както в настоящето, така и в бъдещето.
3.2. Глобализация и/или регионализация
Друг въпрос, обект на дискусии днес, е въпросът за отношението на
регионализацията към глобализацията. Както посочихме по-горе, понякога
тези процеси се противопоставят и на такава основа се отрича глобализацията. Всъщност най-сериозната и многобройна група икономисти, които отричат глобализацията, са тези, които се аргументират с идеята, че днес в
света протича процес на регионализация, но не и на глобализация.
От гледна точка на изложеното тук разбиране, един от основните акценти на което е, че на глобализацията следва да се гледа като на процес,
регионализацията не противоречи и не отрича глобализацията. А е само
стъпка в същата посока. При регионализацията националните стопанства
26

Гидънс, А. Третият път, 1998: „Само до преди около десет години думата (глобализация – бел. автора) беше много рядко срещана както в академичните трудове, така
и в популярната преса” . Gilpin, R. Global Political Economy: „Терминът „глобализация” започна да се употребява масово през втората половина на 80-те години.” (p.
7). Dreher, A., N. Gaston, P. Martens. Measuring Globalization, 2008: „Между 1985 и
1998 г. употребата на термина „глобализация” се увеличи значително.” (p. 2).
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загубват националната си обособеност и се интегрират в по-широки международни стопански общности. На един по-късен етап тези международни
(регионални) икономически блокове ще се интегрират неизбежно в единната
световна икономика. Да допуснем противното означава да приемем, че след
като (един ден) бъдат образувани интеграционните общности и целият свят
бъде обхванат от тях, развитието в света ще спре. Развитието разбира се
няма да спре, а процесите ще продължат да се развиват в посока към установяването на единна световна икономика.
Стопанските процеси в света през последните десетилетия напълно
потвърждават изразеното по-горе виждане. На първо място, след 1990 г., с
откриване на ерата на глобализацията, процесите на регионална икономическа интеграция изключително се интензифицират. Те обхващат всички
региони и континенти. Според данни на СТО към март 2016 г. в света се
наброяват 270 реално функциониращи регионални икономически блокове.
От тях почти половината са т.нар. дълбоки регионални обединения, които
обхващат не само търговията със стоки, но също с услуги, въпроси на регулирането и т.н.27
На второ място, през последните години са налице доказателства за
развитието на следващата закономерна стъпка в реконфигурацията на световната икономика – тенденция към обединяване на регионални търговски
споразумения в мегарегионални. Към формираните или формиращите се
мегарегионални търговски споразумения могат да се отнесат Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (Transatlantic Trade and
Investment Partnership – TTIP) на САЩ и ЕС, Транстихоокеанското партньорство (Trans-Pasific Partnership − ТPP) с участието на 12 страни: Австралия, Бруней, Виетнам, Канада, Малайзия, Мексико, Нова Зеландия, Перу,
Сингапур, САЩ, Чили и Япония, както и Всестранното регионално икономическо партньорство (Regional Comprehensive Economic Partnership −
RCEP), включващо 10 страни, членки на АСЕАН, и 6 страни, имащи действащи споразумения за свободна търговия с АСЕАН: Австралия, Индия, Китай, Нова Зеландия, Република Корея и Япония. Понастоящем на трите регионални мегаобединения се падат 40% от територията на земното кълбо,
27

Вж.: WTO. Regional Trade Agreements Database (http://rtais.wto.org, 26.03.2016).
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62% от населението, 72% от световния БВП, 77% от световния износ и 72%
от световния внос на стоки и услуги28. Докато някои икономисти разглеждат
новите процеси в областта на регионалната икономическа интеграция в тяхната относителна обособеност и говорят за „нов регионализъм”, други ги
свързват с процеса на глобализация. Авторът е напълно съгласен с Б. Хейфец, който по повод на мегарегионалните обединения отбелязва: „Вероятно
световната икономика навлиза в нов етап на глобализация, чиято отличителна черта става формирането на нови икономически съюзи и тяхното последващо срастване”29. От съществено значение е и фактът, че едни и същи
страни влизат в различни мегарегионални обединения, което ясно очертава
глобализационната тенденция.
Появата на мегарегионалните търговски обединения свидетелства, че
процесите на интегриране в световната икономика продължават да се развиват и днес протичат на ново, по-високо равнище.
Казаното дотук съвсем не следва да се разбира в смисъл, че между
двата процеса – регионализация и глобализация – е налице пълна хармония
и че не са възможни и противоречия. Ако в качеството си на отрицание на
националната обособеност на икономиките регионализацията представлява
стъпка в посока към глобализиращата се икономика, то на по-късни етапи тя
може да се превърне в пречка, да издигне специфични бариери пред понататъшното разгръщане на процеса на глобализация. Сериозните икономически анализи насочват вниманието към влиянието, което създадените мегарегионални икономически съглашения оказват върху процеса на глобализация, акцентирайки на: фрагментирането на многостранната търговска система, доколкото в рамките на мегатърговските споразумения участващите
страни установяват свои правила за търговия и инвестиции, понякога отиващи далеч отвъд тези на СТО; създадените нови международни обединения
укрепват икономическото и геополитическото господство на САЩ в света и
усилват противоречията; нараства неравномерността в осъществяването на
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Вж.: Саламатов, В. Мегарегиональнье торговье соглашения. // МЭМО, том 60, №9,
2016, с. 18.
Хейфец, Б. Перспективь институционализации БРИКС. // Вопросы экономики, №8,
2015, с. 15.
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глобалните интеграционните процеси, доколкото цели региони (Африка,
Латинска Америка и др.) остават извън мегарегионалните блокове и т.н.30
Противопоставянето между регионализацията и глобализацията в научните анализи най-често е резултат от неспособността да се разграничи
концепцията за глобализацията от реалностите на глобализиращата се
икономика. Във втория случай става въпрос за състоянието на международната икономическа интеграция в света към определен момент. Ако бъде
зададен въпросът съществува ли днес единна световна икономика, то отговорът е отрицателен. Ето защо някои икономисти правят уговорката, че
„пълна глобализация” все още не съществува и с оглед на съвременните
реалности може би е резонно да говорим за „частична” (partial) глобализация31. По-горе изрично беше подчертано, че най-важното в концепцията за
глобализацията е тя да се възприема като процес. Установяването на единна
световна икономика е само неговата крайна цел. Осъзнаването на тази крайна цел е важно, но това не отменя и не изключва възможността и необходимостта да се правят „разрези” във времето. Тъкмо обратното: да се следи и
анализира текущото състояние на международната икономическа интеграция е изключително важно, защото само така могат да се идентифицират и
решават проблемите и предизвикателствата на глобализиращата се икономика. С други думи, динамичният и статичният анализ на глобализацията
следва да вървят ръка за ръка. Те взаимно се допълват и само в своето единство дават пълна представа както за тенденциите, така и за състоянието на
света, в който живеем. В съвременните условия безспорно силно се проявява
тенденцията към регионализация, но това не трябва да ни пречи да виждаме
зад нея и отвъд нея развитието на глобализационния процес.
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Саламатов, В., Цит. съч, с. 18-25. Вж. също Зевин, Л. Мегарегионь в глобализирующемся хозяйстве. // МЭМО, том 60, №8, 2016 г., с. 26-33.
Бр. Сноудън отбелязва: „Макар че не съществува широко прието определение за
глобализация, икономистите обикновено мислят за нея като за историческия процес
на нарастваща международна икономическа интеграция... Независимо от популярното разбиране за обратното, в настоящия момент светът е само „частично глобализиран”. Вж.: Snowdon, Br. Globalization, Development and Transition. E. Elgar, 2007,
p. 3.
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3.3. Движещата сила на глобализацията на икономиката
Възприемането на глобализацията преди всичко като процес – процес
на изменение, на преход на световната икономика от едно качествено състояние към друго – поставя в центъра на вниманието въпроса за движещата му
сила. Този аспект на концепцията за глобализацията на икономиката също
не получава еднозначен отговор от страна на световната икономическа наука. При това дискусията относно движещата сила на процеса на глобализация на икономиката преминава през определена еволюция.
Първоначално спорът е за това кой е решаващият фактор за развитие
на глобализацията: дали международната търговия, или движението на ПЧИ
и дейността на транснационалните корпорации (ТНК). Тази дискусия се разгръща от средата на 90-те години на ХХ в. и в нея активна роля играе ЮНКТАД. В противовес на доминиращото по това време разбиране за определящата роля на международната търговия за разгръщането на глобализационния процес32, експертите на ЮНКТАД издигат разбирането, че двигателят
(the driving force) на икономическата глобализация е движението на ПЧИ в
световната икономика и дейността на ТНК33.
В подкрепа на тази теза специалистите на ЮНКТАД привеждат следните аргументи:
На първо място, от началото на 90-те години на ХХ в. ПЧИ, с които
ТНК са непосредствено свързани, растат с изпреварващи темпове спрямо
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Вж. например Gray, H.P. International Trade: the „glue” of global integration, TNC, vol. 7,
N 2, Aug. 1998. В българската икономическа наука също има подобни възгледи: Д. Хаджиниколов, например, пише: „Глобализацията създава нови възможности за търговия. Обратното – международната търговия е моторът на глобализацията.” (Хаджиниколов, Д. Нови предизвикателства чакат отговор, Народностопански архив, 2005, кн. 2,
с. 30.)
Още през 1993 г. експертите на ЮНКТАД пишат: „Международното производство се
превърна в основна структурна характеристика на световната икономика.” (World
Investment Report 1993, p. 101). По-късно екипът от специалисти, изготвил World
Investment Report 1997 посочва: „Преките чуждестранни инвестиции продължават да
се явяват движещата сила на процеса на глобализация, характерен за съвременната
световна икономика.” (UNCTAD, World Investment Report 1997, p. 1). В World
Investment Report 1999, Overview, в същия дух пише: „Транснационалните корпорации са основните двигатели на глобализационния процес, който определя новият
контекст на развитието.”
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всички други показатели на световната икономика: глобалния БВП, износа,
брутното вътрешно капиталообразуване. Ако за периода 1990-1999 г. световният БВП нараства с 3% средногодишно, износът – с 6%, потокът на изнасяните ПЧИ се увеличава с 21% годишно през периода 1990-1995 г. и с
44% годишно през периода 1996-1999 г., през посочения период ПЧИ отбелязват едно непрекъснато и неудържимо нарастване, без да се влияят особено от икономическата конюнктура. През 1998 г. например се наблюдава забавяне в темповете на икономически растеж на световната икономика (темпът на растеж спада на 1,8% през 1998 г. срещу 3,4% за предходната 1997 г.)
под влияние на такива негативни процеси като икономическа рецесия в
Япония, нестабилност на финансовите пазари в Азия, Латинска Америка и
Русия, забавяне в темповете на приватизация, свръхпредлагане в определени
отрасли (автомобилостроенето) и др. Това води до свиване на международната търговия (световният износ се съкращава с 1,5% през 1998 г.) и поражда очаквания за намаляване и на ПЧИ. Противно на очакванията ПЧИ продължават да ускоряват темпа си и през 1998 г. нарастват с безпрецедентните
дотогава 44,9% при вноса и 52,8% при износа на капитал34.
През последните тридесет години ПЧИ растат устойчиво с по-високи
темпове от международната търговия и световното производство. Между
1992 г. и 2008 г. потокът на ПЧИ в света се увеличава 8 пъти, докато световната търговия нараства в стойностно изражение със 150%, а световното производство – с 45%35. В резултат на тази изпреварваща динамика расте относителното значение на ПЧИ за процеса на международна интеграция на стопанската дейност, особено в сравнение с международната търговия. Показателен в това отношение е фактът, че днес продажбите на задграничните филиали на ТНК превишават значително обема на износа в световен мащаб,
докато преди три десетилетия двата показателя са изравнени. Според данни
на ЮНКТАД продажбите на задграничните филиали се оценяват на 15,7
трил. долара през 2000 г., докато обемът на световния износ през същата
година е 7,0 трил. долара36. През 2015 г. съответните показатели са: продаж34
35
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UNCTAD. World Investment Report 2001, p. 10.
WTO. World Trade Statistics 2008; UNCTAD. World Investment Report 2008.
UNCTAD. World Investment Report 2001, p. 10.
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би на задграничните филиали − над 36,7 трил. дол., световен износ – 20,8
трил. долара37. Това показва, че ТНК във все по-голяма степен обслужват
чуждите пазари не чрез пряк износ на стоки, а чрез организиране на производство зад граница (т.е. чрез преки инвестиции). Приведените данни по
категоричен начин подчертават приоритетната роля на ПЧИ пред износа и
вноса на стоки и услуги за процеса на глобализация в съвременните условия.
На второ място, за разлика от международната търговия, която води до
т.нар. „плитка интеграция” (shallow integration) – интеграция на пазарите,
ПЧИ имат за резултат „дълбока интеграция” (deep integration), т.е. интеграция на равнище производство. С други думи, съществува качествена разлика
в международните интеграционни процеси, произтичащи от международната търговия, от една страна, и от ПЧИ – от друга. Осъществявайки интернационализация на своята дейност, ТНК прилагат различни стратегии и тези
стратегии се променят във времето. Изграждането на независими производствени мощности в една чужда икономика, несвързани с местното производство или с други звена на ТНК, все повече отстъпва място на стратегии, целящи „дълбока интеграция”. Тя може да приема различни форми. Дълбока
интеграция в едни случаи може да означава разполагане зад граница на някои корпоративни функции на ТНК като изследване и развитие, маркетинг
или счетоводство. В други случаи тя предполага разчленяване на производствения процес на отделни взаимосвързани производствени стъпки (технологични процеси), които се осъществяват в различни страни с оглед сравнителните издръжки и наличието на логистични преимущества. Дълбока интеграция може да означава също, че обслужващите функции са разделени на
отделни сегменти и са разположени интернационално с цел да се минимизират разходите и да се увеличи гъвкавостта.
С други думи, разсъсредоточавайки функции в чужбина и/или развивайки технологичното разделение на труда, ТНК способстват за международно обвързване на отраслите и производствата. В рамките на интегрираните си икономически системи те създават огромни научни, финансови и
производствено-технологични комплекси, инкорпориращи части от различни национални икономика. По този начин ТНК способстват за взаимното
37
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обвързване и преплитане на националните икономики на отделните страни
за постепенното преодоляване на тяхната относителна икономическа самостоятелност, т.е. опосредстват процеса на глобализация. Чрез тяхната дейност кристализират контурите на бъдещата световна производствена система, която е сърцевина на бъдещата единна световна икономика.
От гледна точка на глобализационния процес ПЧИ имат и това предимство пред международната търговия, че докато вносът и износът могат
да се осъществяват и като единични сделки, то ПЧИ, които предполагат
международна специализация и коопериране на производството, създават
устойчиви и дълготрайни връзки между отделните части на световната икономика. С това те придават траен и необратим характер на глобализационния процес.
Авторът на това изследване напълно приема тезата на ЮНКТАД, че
движещата сила на икономическата глобализация са ПЧИ и ТНК, както и
изложените по-горе аргументи. Към тях обаче смята, че следва да се прибави още един и то много важен аргумент. Той се изразява в следното: да се
разглежда международната търговия като нещо отделно от ТНК, е плод на
остаряло мислене, което не отговаря на съвременните реалности.
Според традиционните представи международното разделение на труда (МРТ) е разделение на труда между страните, а оттук и международната
търговия се възприема като търговия между държавите. Днес МРТ е преди
всичко разделение на труда между ТНК и вътре в ТНК, а оттук и голяма
част от международната търговия е търговия между и вътре в ТНК. Според
оценката на специалистите на ТНК се падат понастоящем 2/3 от световната
търговия38.
Растящата транснационализация на световната икономика има за резултат все по-тясното обвързване на международната търговия с ПЧИ. В
рамките на ТНК се интегрират снабдяване, производство и реализация, сферата на производството и сферата на обръщението. Една значителна част от
съвременната международна търговия представлява снабдителнопласментни операции, обслужващи международното производство на ТНК.
Това особено важи за вътрешнофирмената търговия – т.е. търговията между
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родствените компании в ТНК. На нея понастоящем се пада приблизително
1/3 от световната търговия. В отделни части на световното стопанство ролята й е значително по-голяма: на вътрешнофирмената търговия се падат например 43% от търговията между САЩ и ЕС, както и 71% от цялата американско-японска търговия39. Както сочат специалистите, разширяващата се
зона на вътрешнофирмената търговия, замяната на пазарните връзки с вътрешнофирмени в широки зони на световното стопанство е една от отличителните особености на икономическата глобализация.
В условията на глобализация за ТНК износът на стоки и износът на
ПЧИ са алтернативни стратегии. ТНК използват и двете в търсене на ефективност. От значение в случая е фактът, че една значителна част от съвременната международна търговия зависи от модела на поведение на ТНК.
Нейните насоки, форми и структура са продукт на процеса на вземане на
решения в международните компании, т.е. международната търговия във все
по-голяма степен произтича от ТНК и е подчинена на ТНК.
Пред лицето на тази нова реалност е непродуктивно да се откъсва, а
още повече да се противопоставя международната търговия на ТНК. Очевидно е изключително голямото значение на ПЧИ и ТНК за развитието на
съвременната международна търговия, която все повече изпълнява функции,
обслужващи международното производство на ТНК.
Тезата, че движещата сила на глобализацията са ПЧИ и ТНК, с течение на времето получава все по-широко признание. Според ОИСР
„Mногонационалните предприятия са най-важният двигател на глобализацията, защото въплъщават едновременно международния трансфер на капитал, високо квалифицирана работна сила, технология и крайни и междинни
продукти”40. В едно по-ранно свое изследване специалистите на ОИСР пишат: „Mногонационалните предприятия се възприемат като ключовия вектор, чрез който глобализацията се е случила и продължава да еволюира”. И
по-долу: „В много важно отношение глобализацията може да се разглежда

39
40

UNCTAD. World Investment Report 2001, p. 56.
OECD. Economic Globalization Indicators, 2010, p. 9. Следва да се има предвид, че
понятията „транснационални корпорации” и „многонационални корпорации/предприятия” се използват като синоними в съвременната наука.
39

главно като микроикономическо явление, движена от стратегиите и поведението на фирмите, които отговарят на настъпилите изменения”41.
Известни икономисти и специалисти по проблеми на световното стопанство също подчертават ролята на движението на ПЧИ и дейността на
ТНК в процеса на глобализация. Един от първите е С. Кобрин, който още
през 1996 г. издигна тезата, че „международното производство замени търговията в качеството й на „лепило” („glue”), обвързващо международните
транзакции”42. Р. Гилпин отбелязва: „Нарастващото значение на многонационалните корпорации промени съществено структурата и функционирането
на световната икономика. Тези гигантски фирми и техните глобални стратегии се превърнаха в основна детерминанта на търговските потоци и на пространственото разположение на отраслите и други икономически дейности”43. В известната си монография „The Global Shift” П. Дикен определя
ТНК като „основните „двигатели и оформители” на световната икономика”44, докато Дж. Стиглиц признава: „Чуждестранните инвестиции са ключов елемент в новата глобализация” 45.
Спорът за това кой е двигателят на глобализационния процес – дали
международната търговия, или транснационалните корпорации, има много
важни рефлексии в чисто теоретичен план. Този спор възражда старата дискусия относно това кой е определящият елемент на доминиращата днес икономическа система: пазарът или капитала. Според неокласическата теория,
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която прилага функционален подход към изучаването на икономическите
системи, основният отличителен белег и определяща черта на съвременната
икономическа система е пазарът, откъдето произлиза нейното предпочитано
днес наименование – „пазарна икономика”. Старата политическа икономия
обаче идентифицираше като определящ признак на съвременната икономическа система капитала, откъдето произлиза и наименованието „капитализъм” 46.
Двете основни групи виждания днес относно движещата сила на глобализационния процес – международната търговия (пазара) или транснационалните корпорации (капитала) – имат своите корени в дълбоките теоретични различия, унаследени от миналото. В същото време тези виждания
свидетелстват, че в икономическата теория понастоящем протичат важни
изменения. Докато в теорията на пазарната икономика (икономикса) продължава категорично да доминира разбирането за пазара като основополагащ елемент на пазарното стопанство, то при анализа на световната икономика и протичащата глобализация все повече се налага друго разбиране – за
определящата роля на международния капитал, на транснационалните корпорации. Мнозина считат международните корпорации за основния фактор
при разгръщането на процеса на интернационализация и това произтича от
фундаменталните характеристики на пазарната икономика. Всеизвестно е,
че капиталът е космополитен по своята природа. Той не признава граници, а
винаги се устремява там, където съществуват възможности за печалба. Това
създава мощни стимули за интернационализация, днес – за глобализация на
стопанската дейност. В този смисъл Р. К. Райт и Р. Роутърн в книгата си
„Транснационалните корпорации и световната икономика” отбелязват: „Не
търговията е тази, която играе ролята на катализатор в ускоряването на глобализацията. Тази роля по-скоро принадлежи на мобилността на капитала”.
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В своя класически учебник Economics П. Самуелсън отбелязва, че разликата между
капитализма и социализма е в това, че докато при капитализма капиталът и доходът
от капитала могат да се превръщат в частна собственост, при социализма това не е
възможно. Ето защо, продължава Самуелсън, нашата икономика и общество са основани върху идеята за частния капитал, почиват върху капитала и в този смисъл
наименованието „капитализъм” точно отразява природата на нашата икономическа
система.
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И по-долу: „Съвременната пазарна икономика не е продукт на действието на
автономните пазарни сили, които пълнят страниците на конвенционалните
учебници. Тя е създадена от фирмите, чиято дейност отдавна надхвърля националните граници и се разпростира на всички континенти”47.
Понастоящем, в съответствие с настъпилите в света изменения, в теоретичния анализ акцентът все повече се премества от теорията на националната икономика към теорията на световната икономика. Поради това може
да възникне въпросът дали новите идеи в теорията на световната икономика,
разбирането за ТНК като двигател на глобализационния процес, ще дадат
тласък за развитието на самата икономическа теория, за нейното усъвършенстване и обновление. На този въпрос засега е трудно да се отговори, но
според автора на тези редове появата на идеята за ТНК като движеща сила
на икономическата глобализация, дори сама за себе си, следва да се оценява
изключително положително. Тази идея е много солидно аргументирана, отразява съвременните реалности и повишава реализма и емпиричната адекватност на икономическата теория.
Изчерпателният анализ на дискусията относно движещата сила на
икономическата глобализация изисква в заключение да се коментира още
един аспект на проблема – за ролята на технологичния прогрес. Както бе
посочено в началото на тази част, дискусията относно двигателя на глобализацията на икономиката преминава през определена еволюция. Ако в началото големият спор е дали международната търговия, или ПЧИ и ТНК играят тази роля, то през последните години в много икономически изследвания
на преден план се извежда ролята на НТП и технологичната промяна. В едни
случаи технологичният прогрес се идентифицира като единствената движеща сила на икономическата глобализация: например A. Дрехер и др. определят „технологичните иновации” като „моторът на глобализацията”48,
докато в доклад на СТО под заглавие “The Future of Trade. The Challenges of
Convergence” (2013 г.) има част, която категорично утвърждава
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„Tехнологията е двигателят (engine) на глобализацията”49. В ред други изследвания се сочат няколко движещи сили на икономическата глобализация,
една от които е непременно техническият и технологичният прогрес. Ч. Хил
например счита, че двигателите (the drivers) на глобализацията са два: 1)
намаляващите бариери пред инвестициите и търговията в световната икономика; 2) ролята на технологичната промяна50. Към подобна позиция се придържа и Дж. Франкел51 и други автори. Г. И. Гилес също определя две движещи сили на икономическата глобализация („dominant drivers of
globalization”): 1) технологичните иновации в комуникациите и информационните технологии заедно с напредъка в областта на транспорта; 2) ТНК52.
Според автора на това изследване във всички посочени по-горе случаи
става въпрос за надценяване на ролята на технологичната промяна, което
идва като резултат от неспособност да се разграничи „предпоставка” от
„движеща сила” в глобализацията на икономиката. Значението на техническия и технологичния прогрес за разгръщането на съвременната вълна на
глобализация в никакъв случай не може да се пренебрегва. Както бе посочено в началото на студията, технологичната промяна е една от най-важните
предпоставки на глобализацията на икономиката. Но тя не е и не може да
бъде „двигател” на глобализационния процес. Ключът към преодоляване на
съществуващото объркване е отговорът на въпроса какво следва да се разбира под „движеща сила” на глобализацията на икономиката. За съжаление
този въпрос остава изцяло извън полезрението на икономистите и не се дискутира. Независимо от това и за да аргументира своята позиция, авторът ще
сподели своите съображения по въпроса.
Когато се търси движещата сила на глобализацията в икономиката, а
това означава по същество движещата сила на икономическата система,
следва да се отчита фактът, че икономиката е социална дейност. Тя се осъществява във взаимодействието на икономически субекти с характерни ико49
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номически фигури: производители и потребители, продавачи и купувачи,
предприемачи, бизнесмени, правителство и т.н. Всеки от тях има свои икономически интереси. Във взаимодействието именно на тези икономически
субекти и техните интереси следва да се търси движещата сила на икономическата дейност. В икономическата наука отдавна е известно, че стимулът
„печалба” създава мощни икономически интереси, които стоят в основата на
технологичните и икономическите изменения и движат напред стопанската
дейност. Следва да си припомним оценката на В. Леонтиев, според когото
няма друг икономист, по-добре разкрил динамиката на капиталистическата
икономика от К. Маркс53. Но Маркс изследва капитала и закономерностите в
движението на капитала. В мощните икономически интереси на частния
бизнес са заложени движещите сили на доминиращия днес модел на икономическа система – пазарната икономика. По отношение на световната икономика това са ТНК, които се явяват въплъщение на международния капитал.
Без да дискутират проблема за движещата сила на глобализацията по
принцип, ред икономисти повече интуитивно разбират, че извеждането на
технологичния прогрес като основния двигател на глобализацията деформира представата за глобализацията и я представя по неверен (обективистичен)
начин. А. Гидънс пише: „За глобализацията често се говори, като че ли тя е
природна сила, но тя не е такава. Държави, бизнес корпорации и други групи дейно подпомагат нейния напредък” 54. Р. Козул-Райт също се противопоставя на разбирането на глобализацията като анонимен, неустоим и необратим процес, движен от безименните сили на пазара и техническия прогрес.
Той отбелязва: „Опасна заблуда е да се мисли за световната икономика като
за определен вид „естествена” система със своя собствена логика. Тя е, и
винаги е била, резултат от сложната игра на икономически и политически
отношения, в които една или две основни сили обикновено се явяват доми53
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Леонтиев, В. „Значението на Марксовата политическа икономия за съвременната
икономическа теория”. На с. 91 Леонтиев пише: „приносите на Маркс към икономическата теория при днешната оценка на Марксовите постижения „са засенчени от
неговият брилянтен анализ на дългосрочните тенденции в капиталистическата система”. Вж: Леонтиев, В. Есета по икономика. София: Хр. Ботев, 1994.
Гидънс, А. Третият път. София: Прозорец, 1998, с. 38.
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ниращи”55. А в предговора на World Trade Report 2013 още по-ясно се казва:
„Технологията е важен фактор, благоприятстващ глобализацията, но глобализацията е човешка конструкция…” 56.
Несъстоятелността на тезата за техническия и технологичния прогрес
в качеството му на двигател на глобализацията на икономиката става очевидна и от гледна точка на следния аргумент: както бе посочено по-рано,
през ХХ в., в периода между двете световни войни, в света се наблюдава
процес на дезинтеграция, т.е. отстъпление (връщане назад) от глобализацията на икономиката57. Това се доказва категорично от многобройни данни.
Ако технологичната промяна се възприема като движещата сила на глобализацията, то тогава периодът между двете световни войни може да се обясни
единствено с технологичен регрес, и то в особено големи мащаби. Но такъв
не се е случвал и не може да се случи. Следователно, колкото и да е важен,
техническият и технологичният прогрес не може да обясни динамиката на
процеса на глобализация в икономиката.

55

56
57

Kozul-Wright, R. Globalization Reloaded. UNCTAD, Discussion paper №167, 2004, p.
3-4.
WTO. World Trade Report 2013, Forward.
В рамките на подход, при който се разглежда само световното капиталистическо
стопанство.
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4. Положителни резултати от досегашното развитие на дискусията
върху глобализацията на икономиката
Ако се върнем отново на дискусията относно глобализацията на икономиката, то обзорът на изследванията дава основание да се заключи, че
независимо от това, че ред въпроси все още не са получили окончателния си
отговор, дискусията през изминалите години не е безплодна. Тя даде и своите положителни резултати: спомогна за задълбочаване на разбирането за
икономическата глобализация, наблюдава се и известна еволюция във възгледите.
Фокусът по-долу е преди всичко върху теоретичната интерпретация на
глобализацията на икономиката. Преди да бъде коментиран напредъкът на
науката в това отношение, следва да се отбележи, че в неговата основа стои
огромният брой конкретни емпирични изследвания по различни аспекти на
глобализацията на икономиката. През последните няколко десетилетия към
системата на международните икономически отношения (МИО) и изучаване
на световното стопанство се пренасочи значителен интерес, който генерира
поток от изследвания по различни страни на глобализиращата се икономика.
Поставено бе началото и на едно ново направление в изучаването на световната икономика: измерване на глобализацията (measuring globalization). Макар че тук логическата връзка е ясна, първо би следвало да е изяснена напълно и консенсусно концепцията за глобализацията и след това да се разработва системата от показатели за нейното измерване, то следва да се отбележи, че опитите за разработване на показатели за измерване на глобализацията откроиха някои нови връзки и зависимости, което на свой ред се отрази положително върху разбирането на глобализацията 58.
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Първият опит в това отношение е на ОИСР, която през 1999 г. инициира проект под
заглавие „Измерване на глобализацията” (Measuring Globalization). Първоначално
той има ограничено значение: разработва се система от показатели, която измерва
определен аспект на глобализацията на икономиката (дейността на многонационалните корпорации). Впоследствие проектът се разширява и обхваща и други страни
на глобализиращата се икономика: ПЧИ, международната търговия и технологичния трансфер. Извън обсега на проекта остават портфейлните инвестиции и трудовата миграция. След началото на новия век започват да се правят и други опити за
измерване на глобализацията - от страна на изследователски институти, отделни
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От гледна точка теоретико-методологическата интерпретация на глобализацията на икономиката заслужават внимание два момента, които изразяват напредъка на науката:
На първо място, еволюцията в разбирането относно същността на
глобализацията. Глобализацията на икономиката е феномен на световното
стопанство, тя касае световната икономика. Ето защо с проблемите на глобализацията първи и най-активно се ангажират специалистите по световно
стопанство, т.е. международниците. За изследователите на световната икономика е характерна специализация − учените традиционно се ориентират
към изследване на някой от основните потоци на международните икономически отношения: това може да е международната търговия и търговската
политика, валутно-финансовата система и пазарите, движението на капитала, международното производство и транснационалните корпорации (ТНК),
технологичният трансфер или международната миграция на работната сила.
Тази специализация се запазват и след началото на дискусиите за глобализацията и дават своето отражение върху разбирането на глобализацията.
По какъв начин? Това, което се наблюдава в ранните анализи по въпроса за икономическата глобализация, е или свеждането й до процеси, които
протичат в една конкретна област на МИО – най-често международната търговия (отъждествяването й с новите процеси в сферата на международната
търговия)59, или извършването на анализи във всяка от горепосочените об-

59

учени, сп. Foreign Policy и др., както и опити за извеждане на един интегрален индекс на глобализацията.
Този уклон е непосредствено свързан с дефиниции, дадени от международните
организации. На първо място МВФ: „Глобализацията се отнася до растящата икономическа взаимозависимост между страните от целия свят чрез нарастващ обем и
разнообразие на трансграничните потоци от стоки и услуги и на международното
движение на капитали, а също и чрез по-широката и по-бърза международна дифузия на технологиите” (IMF. World Economic Outlook. Meeting the Challenges of
Globalization in the Advanced Economies, May 1997, p. 45). Това определение на
МВФ от 1997 г. продължава и до ден днешен широко да се цитира и да се използва
като отправна точка при изследване на глобализацията. В един от докладите на Световната банка се дава следното определение на глобализация: „Глобализацията се
определя като намаляване на транзакционните разходи или бариерите пред осъществяването на бизнес и друг вид контакти на хора от различни нации по целия свят.
Тя се свежда до усилване интеграцията на пазарите на стоки, услуги, технологии,
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ласти на МИО. При това всеки въпрос се третира поотделно и се публикува
в сборни монографии, посветени на глобализацията. Тези анализи стоят
един до друг (като отделни глави), без обаче това да позволява да се види
общата картина и по този начин да хвърли светлина върху същността на
глобализацията60.
Само постепенно и на по-късен етап икономистите, занимаващи се с
проблемите на глобализацията, започват да осъзнават, че новите процеси
във всяка отделна област на МИО не изчерпват естеството на протичащата
глобализация. Като една от най-характерните черти на икономическата глобализация например започва да се откроява нарастващата взаимозависимост между основните потоци на международните икономически отношения. В условията на глобализация светът става все по-взаимообвързан и
все по-интегриран. Както вече бе посочено по-горе, наблюдава се нарастваща и усложняваща се взаимозависимост между международната търговия,
от една страна, и преките чуждестранни инвестиции и дейността на ТНК, от
друга. Огромни зони на международната търговия се превръщат в пласментно-снабдителни дейности или дейности по реализацията в рамките на глобално интегрираните производствено-технологични комплекси на ТНК. Поради това днес да се говори за международната търговия извън анализ на
международното производство и дейността на ТНК е непродуктивно и не
отговаря на съвременните реалности. Като отражение на настъпилите изменения и с оглед на това да ги изучава науката въвежда нови инструменти на
анализ. Един от тях е новото понятие „глобални вериги на стойността”
(global value chains − GVCs). В годишните доклади на ЮНКТАД това понятие се появява за първи път през 2013 г. Както пишат експертите на организацията, „глобалните вериги на стойността съставляват връзката (nexus)
между инвестициите и търговията”61. Новото понятие се въвежда, за да се
изчисли каква част от международната търговия е подчинена на производст-
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идеи, капитал и труд и до намаляване на разликите в цените на тези продукти и
фактори в световното пространство” (Yusuf, Sh., W. Wu, S. Evenett (eds.). Local
Dynamics in an Era of Globalization. The World Bank, 2000).
Типичен пример е монографията: Долгов, С.И. Глобализация экономики: новое
слово или новое явление. Москва: Экономика, 1998.
UNCTAD. World Investment Report 2013, p. 122.
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вените системи на ТНК. В неговото определяне се включват три вида търговски отношения, които са под контрола на ТНК: 1) вътрешнофирмената
търговия, т.е. търговията между родствените предприятия; 2) търговските
отношения с партньори, изградени на основата на неакционерните форми на
контрол; 3) търговските отношения с формално независими партньори, които обаче са под контрола на ТНК. За 2013 г. специалистите изчисляват, че
80% от международната търговия е обхваната от глобалните вериги на стойността и се намира под контрола на ТНК. В стойностно изражение това се
равнява на приблизително 15 трил. долара (от световен износ, равен на 19
трил. долара през 2013 г.) 62.
Расте взаимозависимостта не само между търговията и инвестициите в
световната икономика, но и между останалите основни потоци на международните икономически отношения. Нарасналата взаимозависимост между
традиционните потоци на МИО ясно подсказва, че глобализацията има свои
отличителни особености, има своя качествена специфика и задачата на науката е да разкрие тази качествена специфика и собственото съдържание
на процеса на икономическата глобализация (извън онези съставляващи,
които я образуват). Някои от най-новите изследвания върху глобализацията
са насочени именно в тази посока.
Следва да се признае, че инерцията от ранния период на изследване на
глобализацията е все още много силна и досега не са редки случаите, когато
същността на глобализацията се отъждествява с нейните форми.
Описаният по-горе и прилаган досега подход в световната наука към
изучаването на глобализацията на икономиката може, според автора, да се
определи като „подход, идващ от миналото”. Традиционно връзките в световната икономика се изграждат от международните икономически отношения и като логично продължение на това глобализацията на икономиката се
разглежда и анализира в контекста на трансформациите – количествени и
качествени, на международните икономически отношения. Анализите показват, че тази концептуална схема се запазва. Миналото (когато международниците се занимаваха със системата на МИО) до голяма степен предопределя характера на изследванията върху процесите в световната икономика
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UNCTAD. World Investment Report 2013, p. 134-135.
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(т.е. върху глобализацията) до настоящия момент.
Според автора на това изследване е възможен и друг подход към изучаването на глобализацията на икономиката. Той може да се обозначи като
„подход, идващ от бъдещето”. При него като изходна точка на анализа се
взема крайната точка в процеса на глобализация – установяването на бъдеща
единна световна икономика. Тогава, по обратния ред, заниманията с глобализацията следва да се фокусират върху онези ключови процеси, които водят до установяването на единна световна икономика, а те зависят от системните характеристики на пазарния икономически модел63. Като се отчитат
системните характеристики на доминиращия днес икономически модел –
пазарното стопанство – като ключови се очертават три процеса на протичащата в света икономическа глобализация:
1) Основна форма на връзка в икономическата система на пазарната
икономика е пазарът. От такава гледна точка първият важен въпрос на глобализацията на икономиката е протича ли и как протича процесът на изграждане на световните пазари. Има ли днес действително световни пазари?
Следва да се отбележи, че това съвсем не е идентично на изучаването на
международната търговия. Тук става въпрос за нещо различно: за това как
националните пазари се интегрират в световния, което изисква съвсем различни показатели за измерване64.
2) Пазарът е не само основна форма на връзка между икономическите
субекти в пазарната икономика, той е много повече – той е основният регулативен механизъм. С оглед на това вторият важен въпрос при изучаването
на глобализацията е какъв координационен механизъм се формира в глобализиращата се световна икономика. С какви механизми – дали преимуществено пазарни, или преимуществено институционални – се върви към изграждането на световната икономика?
3) Третият въпрос е въпросът за движещата сила на икономическата
63
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Поради това в една своя ранна публикация, в която за първи път обоснова новия
подход към глобализацията, авторът го нарича „системен подход към глобализацията на икономиката”. Вж.: Младенова, З.(отг. ред.) Световното стопанство в условията на глобализация. Варна: Стено, 2002, с. 25.
Един от тях е например изчисляваният отскоро показател „вносен компонент на
износа”.
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глобализация, доколкото тя се определя като процес на преход, на изменение, на трансформация, а централен от такава гледна точка е въпросът за
двигателят на процеса.
От дефинираните по-горе три основни въпроса става ясно, че защитаваният от автора подход към изучаване на глобализацията на икономиката
(„подход, идващ от бъдещето”) открива съвсем нови хоризонти при изучаването на икономическата глобализация. Новият подход има ред предимства
пред традиционния. Едно от важните е, че докато традиционният – установеният в световната наука подход, който изучава икономическата глобализация в контекста на трансформиращата се система на МИО – винаги се
препъва във въпроса какво е новото в протичащата днес глобализация и кое
е онова, което я отличава от протичаща в минали периоди интернационализация на икономиката, то при предлагания от автора подход подобно затруднение не съществува.
На второ място, внимание заслужава фактът, че сред икономистите,
привърженици на идеята за глобализацията на икономиката, все повече се
разширява кръгът от учени, които поставят своите разбирания в по-широка
концептуална рамка. Това са изследователи, приемащи, че глобализацията е
не само реален, но и всеобхватен процес, който има важни не само икономически, но също политически, социални, философски, морални, културни,
екологични и прочие аспекти. С други думи, глобализацията на икономиката е само част от глобализационните процеси, които светът преживява през
настоящия етап65. Все повече публикации на икономисти по глобализацията
на икономиката започват с подобно признание. След което признание обикновено специалистите правят уговорката, че ще насочат своето внимание
към изследване конкретно на глобализацията на икономиката66.
65
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От цитираните по-горе икономисти подобен възглед споделят А. Гидънс, А. Дрехер,
Т. Фрийдмън, Бр. Сноудън и много др.
Типичен пример е начинът, по който Дж. Ператън анализира глобализацията. Първо
той я определя широко като „процес или съвкупност от процеси, които включват
трансформация в пространствената организация на социалните отношения, която
поражда промяна в пространствения обхват на мрежите и системите на социалните
отношения към трансконтинентални модели на човешка организация и упражняване
на социална власт”, а след това изрично посочва, че неговият анализ ще се фокусира
върху „появата на световните продуктови и финансови пазари и международната
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Изучаването на глобализацията на икономиката в нейната относителна обособеност (спрямо съвкупните процеси на глобализация) може да се
разглежда като самостоятелна научна задача и тя без съмнение ще запази
това си значението и в бъдеще. В същото време признанието на икономистите, че глобализацията е всеобхватен процес и засяга всички страни от живота на обществото, е положителна стъпка, свидетелстваща за разширяващо
се икономическо мислене и мироглед. Веднага обаче следва да се добави:
само това не е достатъчно. Признанието, че глобализацията е по-широк процес и не касае само икономиката, би означавало на определен етап да се развият подходи, които да изследват глобализацията в това й качество, т.е. да
се развият интердисциплинарни подходи и изследвания, в които икономическата наука органично да се интегрира.
Що се отнася до доминиращата теоретична парадигма – неокласическата – засега няма стъпки в тази посока: икономистите се ограничават наймного с признанието, че глобализацията е много повече от глобализация на
икономиката и тук слагат точка. Други школи на икономическата мисъл
обаче ориентират изучаването на глобализацията на икономиката към приложението на интердисциплинарен подход. За пример може да послужи Новата институционална школа. През 2013 г. е учредена глобална мрежа за
интердисциплинарни изследвания от представители на това теоретично направление – World Interdisciplinary Network for Institutional Research (WINIR).
Тази изследователска мрежа извършва активна изследователска дейност, в
т.ч. и по отношение глобализацията, като стъпва на интердисциплинарния
подход. През септември 2015 г. в Рио де Жанейро, Бразилия, е проведена
Втората международна конференция на тази организация на тема „Институции, развитие и глобализация” (Institutions, Development and Globalization). В
програмата на конференцията са включени 4 пленарни доклада, по един от

организация на бизнеса”. (Вж.: Perraton, J. The Scope and Implications of
Globalization. // The Handbook of Globalization, Е. Еlgar, 2011, p. 62.) Същия подход
прилага и Ст. Фишер, като отбелязва, че глобализацията е много повече от икономическо явление и има важни политическа, технологични и културни аспекти, понататък продължава с уточнението, че в своята публикация ще се фокусира върху
икономическия дебат (Вж.: Fischer, S. Globalization and Its Challenges. R.T. Ely
Lecture, May 2003).
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представители на икономическата наука, политологията, философията и
социологията. Икономическият доклад е поверен на проф. Дани Родрик от
Принстънския университет, един от най-известните специалисти по глобализация. Ключовите проблеми са ясно дефинирани в темата на конференцията: един от тях е глобализацията, а организацията на конференцията разкрива замисъла на организаторите те да бъдат адресират с участието на всички социални науки.
Между другото може да се отбележи, че голяма част от конструираните през последните десетина години индекси на глобализацията разглеждат
глобализацията като повече или по-малко всеобхватен процес (не я свеждат
само до глобализация на икономиката). Например KOF Index of
Globalization включва/измерва икономическото, социалното и политическото измерение на глобализацията. Индексът на глобализацията на Центъра
за изучаване на глобализацията и регионализацията на Университета Уорик,
Великобритания включва икономическото, социалното и политическото
измерение на глобализацията. Маастрихтският Индекс на глобализация –
2001, 2008 и 2012 г. включва икономическото, социално-културното, технологично, екологично и политическо измерения на глобализацията67. Опитите
за количествено измерване на глобализацията и нейния напредък следва да
се оценяват много положително. Те са важни сами за себе си, но още поважно е, че упражняват натиск върху теорията на глобализацията по посока
на нейното разширяване и възприемането на интердисциплинарен подход
към глобализацията на икономиката. Нарастващата интегрираност в света,
във всички аспекти на живот на обществото, изисква във все по-голяма степен нови и адекватни на съвременното развитие научни подходи. Що се отнася до икономическата наука изводът е, че прилагането на чисто икономическия подход при изучаване на световната икономика има все поограничено познавателно значение, което изисква и предполага разширяване
67

За разработваните индекси на глобализация виж: Dreher, A., N. Gaston, P. Martens.
Measuring Globalization (Gauging Its Consequences). Springer, 2008; Caselli, M. Trying
to Measure Globalization. Experiences, Critical Issues and Perspectives. Springer, 2012;
Measuring Globalization. // Foreign Policy, Jan.-Febr. 2001; Lucas, F., P. Martens.
Globalization Continues: The Maastricht Globalization Index Revisited and Updated. //
Globalizations, Vol. 11, №6, 2014.
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на подхода и интеграция с другите социални науки при изучаването на съвкупните глобализационни процеси.
Заключение
Приемана или отричана глобализацията на икономиката е в ход. През
последните три десетилетия в света протичат мощни трансформационни
процеси, които създават нова реалност. След 1990 г. световната търговия се
увеличи пет пъти. С ускорени темпове расте международното производство.
Световният запас на ПЧИ достигна 25 трил. долара през 2015 година68. На
негова основа днес дейност осъществяват 82 000 ТНК с над 810 000 задгранични филиала, които осигуряват работа на 79,5 млн. души и произвеждат
11% от световния БВП. С безпрецедентни темпове протичат процесите на
регионална интеграция, които формират нови конфигурации в световното
икономическо пространство. Но глобализационните процеси не са без проблеми. Последната световна финансово-икономическа криза от 2008-2009 г.
наложи своя отпечатък върху икономиката и се отрази негативно върху интернационализацията на стопанската дейност. Проявиха се тенденции на
нарастване на протекционизма в определени зони на световното стопанство.
Продължава реформата и стабилизирането на международната финансова
система. Високо остава политическото напрежение и конфронтацията в света: множество военни конфликти, миграционни процеси, постоянна терористична заплаха.
Глобализацията на икономиката, както и глобализацията в широкия
смисъл на думата, е в основата си обективен процес, но нейните форми,
прояви и последици зависят от доминиращия в света икономически модел –
пазарната икономика или капитализма. Не можем да не се съгласим с М.
Олброу, който отбелязва: „Глобализацията е най-значимата реалност и тема
в съвременния живот и в съвременната социална теория от разпадането на
марксистката система насам... Предизвикателството, което глобализацията
отправя към съвременната история и теория, е също толкова фундаментално, колкото и неспирните опити да се разбере капитализмът като теория и
68

UNCTAD. World Investment Report 2016, p. 29.
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EconLit – R50
НОВА РЕФОРМА В АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО
УСТРОЙСТВО НА РEПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ОСНОВА
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРИНЦИПИ
НА РЕГИОНАЛИЗМА
Проф. д-р
Лудост е да правиш едно и също нещо отново
и отново, и да очакваш различни резултати
Алберт Айнщайн
Въведение
Административно-териториалното
устройство
(АТУ) е основен, неотменим принцип в организацията
и управлението на всяка страна. На практика то се
реализира чрез нормативни актове и е част от цялостната държавна политика, насочена към поддържане,
оптимизация, планиране, координиране и управление
на пространствената организация за социалноикономическото развитие на държавата. АТУ отразява най-пълно и цялостно демократичния характер и съдържание на държавното управление − чрез
съчетанието между възприетия и утвърден модел на политическа организация на обществото с принципите и същността на действащото държавно
устройство.
От тази гледна точка процесът на административно-териториалната
организация не трябва да се възприема и оценява само като дейност по разделянето (поделянето) на националното пространство на териториални единици (общности) и формирането в тях на институции за провеждане и реализация на държавна и местна политика. При новите реалности и предизвикателства в страната административно-териториалното устройство придоби59

ва и качествено различни функции, например: за осъществяване на преход
към балансирано и устойчиво развитие на отделните части (райони) на България, функционалното му обвързване с провежданата политика на регионално развитие и устройство на територията, осигуряване на относително
равен достъп до услуги на населението на страната, ефективно и справедливо разпределение на финансовите ресурси в националното пространство. От
тази гледна точка научнообоснованото АТУ на България изгражда базата,
фундамента, върху който се осъществява регионалната политика и регионалното развитие на страната.
Важна роля при обосноваване на АТУ имат определените конституционни рамки в страната. Основополагащите принципни постановки на приетата през 1991 г. Конституция характеризират елементите на новата политическа система на Р България: разделението на властите; зачитането на върховенството на народния суверенитет; общото, пряко и равно избирателно
право; спазването на принципите на политическия плурализъм; гарантирането на основните права и свободи на гражданите и принципите на местното
самоуправление.
Конституционните предпоставки и основания за провеждането на административно-териториалната реформа са изведени в основния закон на
страната − Конституция та, където е отбелязано, че „Република България е
единна държава с местно самоуправление”1. В тази насока конституционната рамка определя, че „Административно-териториалното устройство на
страната се дели на области и общини, като други административнотериториални и териториални единици могат да се създават със закон, а териториалното деление на столичната община и на другите големи градове се
определят със отделен закон”2.
С приемането и влизането в сила през 1995 г. на Закона за административно-териториалното устройство на Р България (ЗАТУРБ)3 е създадена
правната основа на административно-териториалното устройство на страна-

1
2
3

Конституция на Р. България. // ДВ, №56, 1991.
Пак там.
Закон за административно-териториалното устройство на Р България. // ДВ, №63,
1995.
60

та. Законово се премахват противоречията между действащите до 1995 г.
правни норми и други нормативни актове.
В европейски контекст осъществяваните в страната административнотериториални реформи не винаги отразяват положителните и прогресивните
европейски тенденции. Законодателната и управленската практика на нашата страната в тази област има относително добри постижения в сравнение с
други европейски страни в края на ХIХ и първите десетилетия на ХХ век. В
периода на централизираното планово управление на страната България има
по-добри позиции и структура на административно-териториално устройство.
Целта, която си поставя авторът на студията, е да направи преглед на
АТУ в страната и на основата на европейските принципи за регионализма да
даде предложение за адекватна реформа в тази област.
Тезата, която защитава, е, че е необходимо да се реализира адекватна
административно-териториална реформа на основата на европейските принципи на регионализма, за разлика от изказаните в тази насока различни експертни становища от водещи специалисти в тази област, които в повечето
случаи свързват териториалното деление и пространственото развитие на
съществуващите административно-териториални единици. Авторът предлага реформата да се реализира чрез създаване на условия за ускорено социално-икономическо развитие на отделните административно-териториални
единици.
За основа се предлага районът за планиране, който от териториална
единица по смисъла на ЗРР е необходимо да се превърне в административно-териториална единица, като областите и общините ще реализират общия
план за социално-икономическо развитие на дадения район. На района за
планиране ще се заложи повишаване на БВП на човек от населението на
основата на силно ограничаване на проблема „център-периферия”.
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Глава първа
Административно-териториално устройство (ретроспекция).
Европейски практики
1.1. Ретроспекция на административно-териториалното устройство
на България след Търновската конституция
Принципите на административно-териториалното устройство са заложени още в Търновската конституция от 1879 година (официалното й наименование е Конституция на Българското княжество)4. В първоначалния
проект за Органически устав на Княжеството се съдържа разпоредба в тази
област: „Територията административно се дели на окръжия, околии и общини”5. Законодателството, следващо Търновската конституция в тази насока,
формира два модела на административно-териториално деление, като основа за административна децентрализация и самоуправление. В периода 18801934 г. със законодателството се въвежда първият модел, включващ следното административно-териториално деление: „окръжия-околии-общини”.
Следващият модел се формира със законодателството през 1934 г. а и последвалите го изменения, като установява съотношението „области-околииобщини”.
С Указ №226 на княз Александър I е утвърден Закон за административната уредба на Княжеството6. С него се заличават съществуващите дотогава губернии. Разпоредбите на Закона за административното деление на
Княжеството от 1880 г. определят новата структура на делението на територията на страната. В тази връзка от съществуващите до неговото приемане
от тридесет и един окръзи се заличават десет, които се придават към останалите двадесет и един. Тази реформа е не само териториална , но и структурна. Тя преименува структурните единици от окръзи в окръжия. Законът определя различна степен на различните групи окръжия:
- първостепенни окръжия − Софийско, Видинско, Русенско и Ва рненско;
4
5
6

Приета на 16 април 1879 г.
Приет януари 1879 г.
ДВ, №45, 1880.
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- второстепенни окръжия – Кюстендилско, Шуменско, Силистренско,
Разградско и Ески-Джумайско;
- третостепенни окръжения − Трънско, Берковско, Врачанско, Орх анийско, Ловчанско, Плевенско, Свищовско, Севлиевско и Провадийско.
Законът за административното деление на Княжеството от 1880 г. налага разделението на окръжия и околии. Числеността на околиите също ги
дели на първостепенни и второстепенни, подобно на окръжията. Самото
териториално регламентиране на околиите при това разделение е във връзка
с числеността на жителите им – те имат население от 20 000 до 40 000 жители, като общата численост на околиите, както и границите им се определят
от Министерския съвет. Степенуването на околиите е в зависимост от седалището им.
Динамичното развитие на социално-икономическите и другите процеси през този исторически период налагат отменянето на този закон две години по-късно. С Указ №573 е утвърден Законът за административното деление на територията на Княжеството7. Новата регламентация е свързана със
съображения за по-добро функциониране на административното управление
на тези окръзи. През 1882 г. се утвърждава едно особено положение на столицата София. Отразява се нарасналото й значение в политическо и икономическо отношение, нарастването с бързи темпове на столичното население,
което я превръща в европейски град. Тези специфични особености, отличаващи столицата от другите административно-териториални единици, обосновават приемането на Указ № 561 на княз Александър, с който се установява постът „градоначалник” 8 с права относно град София, равностойни с
тези на окръжните управители.
Регламентацията на процесите, свързани с АТУ, е обвързана с регламентацията на управлението на страната в този период, в резултат от социално-икономическото и политическото състояние на страната, така също от
необходимостта от съобразяване на административното управление с потребностите и интересите на гражданите. Промените в законодателството на
България в следващите години на този исторически период са свързани с
7
8

ДВ, №91, 1882.
Пак там.
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изменения в околиите, т.е. прехвърляне на населени места от една околия в
друга. На тази основа се реализира процес на разпределение и конкретно
оформяне на административно-териториалните структури. Важен етап в
изменението и развитието на административно-териториалното деление
през този период е преструктурирането на административното деление през
1934 г. С Указ №179 на Цар Борис III окръзите се сливат в области9. Този
акт е процес на централизация и окрупняване на административното деление. На тази основа се създават седем области – Софийска, Врачанска, Плевенска, Шуменска, Пловдивска, Старозагорска и Бургаска. Една година след
това се налага изменение и преуреждане на това областно деление. Тази
промяна се изразява в образуването на три нови области – Търновска, Кърджалийска и Горно-Джумайска. Това деление се регламентира с Указ
№35210 на Цар Борис III , като освен учредяването на новите области различни околии се придават към няколко области. По отношение на отделянето на общини с цитирания Указ се дават права на отделни самостоятелни
административни единици на градовете Видин, Русе и Варна. В административно отношение тези градски общини представляват градски дирекции,
управлявани от градски управители в името на града. Това преуреждане на
административното деление показва картината на развитието на административното управление и нуждите на различните региони в съответствие с
тяхната значимост, население, социално-икономическо и политическо развитие.
Тези процеси дават отражение върху местното управление и самоуправление на столицата. Отделни норми от Закона за градските общини11
регламентират това специфично положение на столичната община. Понататъшното развитие на законодателството в тази област налага приемането през 1922 г. на Закон за столичната община 12. Тази регламентация, от
гледна точка на законодателната техника и подход, е доста специфична. Законът урежда статута на Столичната община. С изменение на отделни текс-

9
10
11
12

ДВ, №38, 1934.
ДВ, №217, 1935.
В действие от 19.07.1886 г.
ДВ, №32, 1922.
64

тове от Закона за градските общини се създават текстовете, отнасящи се
само до уредбата на Столичната община, като по този начин се очертават
нейните функции, структура и управление. Този начин на законодателно
уреждане на Столична община е променен с приемането през 1929 г. на Закон за столичната община13. Интересен е фактът, че законодателно се урежда районирането на столицата – конкретизират се всеки от шестте градски
района с техните граници.
В сравнителен план функциите и структурата на околиите като органи
на местната власт са малко. Например в изследването на проф. Станчо Чолаков от 1936 г. „Наука за общинското самоуправление”14 на околията не се
отделя внимание. Той анализира по-подробно две административнотериториални единици – община и окръг. Характерно е, че околиите не се
определят като орган на местното самоуправление. Те изпълняват главно
свързващи и координиращи функции между общините и окръзите. Трябва
да се отбележи, че административните центрове на окръзите в България се
поделят на две околии с общ център − например Бургаска ок олия и Бургаска
селска околия, Плевенска околия и Плевенска селска околия, Благоевградска околия и Благоевградска селска околия и др. Тази специфична форма на
АТУ е запазена и сега в Добричка и Ямболска област.
1.2. Ретроспекция на административно-териториалното устройство
на България през периода 1947-1990 г.
През този период се приема Конституцията на България15 от 1947 г.
По-късно, чрез референдум, се приема и нова конституция 16 от 1971 г. Тези
два основни закона на държавата определят системата (модела) на АТУ в
страната. След 1947 г. се възприема (по традиция) тристепенната система на
териториално деление на страната, като отново се въвеждат окръзите, околиите и кметствата. През 1949 г. областите се закриват и се създават окръзи

13
14

15
16

ДВ, №27, 1929.
Чолаков, Ст. Наука за общинското самоуправление. София: Век 22, 1992 (Фототипно издание).
Приета на 4 декември 1947 г. от 6-то Велико народно събрание.
ДВ, №39, 1971.
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– общо 14. Създават се околии, но броят им се увеличава от 102 през 1949 г.
до 117 през 1959 г.
Конституцията на страната от 1947 г. въвежда като органи на местната
власт общинските и околийските народни съвети. За органи на изпълнителната власт са определени общинските и околийските управи (администрации). Изпълнително-разпоредителните органи на местната власт през този
период функционират в хоризонтален план със съответния народен съвет, а
във вертикален план със съответните органи на държавно управление. През
периода 1947-1959 г. броят на общините в страната е най-голям − общо 2178
(в цялата история на административно-териториалното устройство от Освобождението до сега). Този подход на управление има и положителен момент
− намалява средния т брой на населението в границите на административнотериториалната единица, изключително важно условие за по-ефективно самоуправление и управление на административно-териториалните единици.
За периода 1949-1959 г. средният брой на населението в границите на един
окръг е 516 279 души, на една околия – 61 777 души, а на една община – 3
319 души. Необходимо е да се отбележи, че 1959 г. се очертава като граница,
след която всички промени в АТУ са насочени към увеличаване на броя на
населението в създаваните през отделните периоди окръзи, области, селищни системи и общини.
През 1959 г. се извършва една от съществените реформи в АТУ на страната. За първи път тристепенната система – област (окръг-околия-община) е
заменена с двустепенна (окръг-община). Околиите отпадат като обособено
равнище на административно-териториалното устройства. Рязко се намалява
броят на общините: от 2 178 на 979. Най-общо тези промени са резултат от
влиянието на много фактори. Административно-териториалната реформа е
свързана с по-висока степен на централизираност на управлението. При извършените промени в тази насока се увеличава броя на окръзите − от 14 на
30. Една от целите на този модел е да се създават условия за формиране на
базова, опорна териториална конструкция от селища, които постепенно да се
развиват като полюси на икономически растеж. При общините отново се запазва поделянето им на градски и селски. Така се налагат две равнища на
АТУ, които намират отражение в приетата по-късно Конституция на Бълга-

66

рия от 1971 г. Ограниченията и несъвършенствата на този модел се състоят в
това, че е невъзможно (забранено) съставяне на самостоятелен общински бюджет, отделен от държавния, липсата на общинска собственост, невъзможността за самостоятелно управление с общинско имущество и др.
През 1979 г. се извършва радикална административно-териториална реформа, която засяга второто равнище на териториално управление − общин ите. Причините за това са извършените качествени промени в социалноикономическото развитие на административно-териториалните общности.
Съществуващите 1389 общини са преобразувани в 291 селищни системи, а
населените места са обособени в 4003 кметства с разширени правомощия и
функции. По-късно понятието „селищна система” е заменено с община, а
броят им се увеличава на 300. Може да се направи извода, че това е наймащабната реформа в АТУ на страната, извършена 100 години след Освобождението.
Създаването на по окрупнени общини се обосновава и мотивира в светлината на системния подход. Това е едно от главните основания за извършване на прелом в разпределението на финансовите ресурси на територията на
страната. В средата на 80-те години на миналия век анализите разкриват, че
над ¾ от финансовите ресурси, насочени към 28 окръга (сега области), се у свояват от окръжните центрове. Това обстоятелство налага задълбочаването на
проблема „център-периферия”, чийто негативен характер и отражение се проявяват в момента. За да се ограничат и преодолеят възникналите сериозни
проблеми в социално-икономическото развитие на страната ни, през 1987 г.
се извършва поредната реформа в АТУ, като се закриват 28-те окръга и се
създават 9 области. Успоредно с това се извършват промени в броя на общините, насочени към намаляване на техния брой – общо 249, без тези в София.
Броят на кметствата към 1987 г. е 3984. Най-съществения момент в тази реформа е ограничаването на правомощията на административните области
(основно координиращи и контролни) и предаването на качествено нови изпълнително-разпоредителни функции на общините и кметствата в страната.
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1.3. Административно-териториалното устройство
на България след 1990 г.
Промените в политическата и икономическата организация и управление на живота в България правно се регламентират в новата Конституция от
199117 г. В нея е обособена глава (раздел) „Местно самоуправление и местна
администрация”. По този начин се поставят основите на качествено нов модел
на АТУ, при който демократичните принципи и отношения са доминиращи.
Приети са нови законови и подзаконови нормативни актове в съответствие с
новата Конституция на Р България.
През 1991 г. е приет Законът за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА)18. С него се определят границите и компетенциите
на местното самоуправление в общината в сферите на дейност, до които достигат правомощията на населението и избраните от него органи на местно
управление и самоуправление.
Със ЗМСМА се извършват промени в статута на населените места в
страната – закрити са промишлени, гарови, минни др. селища, като се въвеждат две категории – градове и села. През 2004 г. градовете в България са 247, а
селата – 5068. При преброяване на населението през 2001 г. в 138 села не е
регистриран нито един постоянен жител.
В края на 1998 г. е реализирано ново АТУ на България. Закрити са деветте области и се утвърждават нови 28 области, които до голяма степен съвпадат с границите на окръзите в страната през периода 1959-1987 г. Общините са 262, като през 2001 г. се създава нова община с административен център
с. Куклен, а през 2003 г. гр. Сопот и с. Анево се обособяват в самостоятелна
община − в Пловдивска област. През 2004 г. общините в страната стават 264,
а кметствата − 2439. През 2003 г. броят на заетите в областните администрации е 1034 или средно в една областна администрация са заети 37 души. Найголям е броят на заетите в областната администрация на град София − 68 д уши и Софийска област − 58 души, а най -малък е броят им в Кюстендилска −
31 души и Пернишка област − 31 души.
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ДВ, №56,1991.
Закон за местното самуправление и местната администрация. // ДВ, №77, 1991.
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В общинските администрации през 2013 г. са заети 18 36 души, като
средният брой заети в една общинска администрация е 69 души. Най-голям е
броят на заетите в общинската администрация на Южния централен район за
планиране − 4677 души, а най -малък в Северозападния район за планиране −
1630 души. През 2003 г. броят на членовете на общинските съвети е 5239 души. Заетите в кметските администрации към същия период от време са 5044
души. (табл. 1 и 2)
Таблица 1
Промени в административно-териториалното устройство на Р България
за периода 1880 – 2004 г.
Административно-териториална
Среден брой на населението
единица (брой)
Година
Област

Окръг

Околия

Община

Област

Окръг

Околия

Община

1880

-

21

58

1354

-

95615

34619

1887

-

26

84

х

-

121322

37552

х

1901

-

12

71

х

-

316733

53532

х

1934

7

-

83

1211

868272

-

73228

5019

1944

9

-

100

1771

774567

-

69711

3936

1946

9

-

95

2113

788667

-

74716

3359

1946

-

14

117

2178

-

516279

61777

3319

1959

-

30

-

979

-

260973

-

7997

1961

-

28

-

х

-

245575

-

х

1979

-

28

-

291

-

315943

-

30400

1981

-

28

-

300

-

318057

-

29685

1987

9

-

-

273

997367

-

-

32880

1999

28

-

-

262

295829

-

-

31615

2003

28

-

-

264

280207

-

-

29719

69

1483

Страни

Таблица 2
Териториално-административна структура на държави
от Средна и Източна Европа − 2007
Население
Територия
Области/
Ср.бр.жит.
Ср.бр.жит.
(хил. жит.)
(хил. кв.км)
Общ. (бр.)
(Обл. -хил.) (Общ. -хил.)

Румъния

19 943

238

41/103

486

194

Сърбия

7147

88

25/138

286

52

Словакия

4416

49

8/79

552

68

10 512

79

13/204

809

51

Унгария

9880

93

20/198

494

50

Беларус

9465

208

6/118

1578

80

България

7246

111

28/264

259

27

Чехия

1.4. Европейски практики в областта
на административно-териториалното устройство
Административно-териториалното устройство на местните и регионалните власти в отделните европейски страни се характеризира с голямо
разнообразие и специфика. За определена част от европейските страни този
процес се регламентира чрез основния закон − Конституцията, а в други
държави АТУ се извършва със закон или самостоятелна уредба за съответното ниво на управление. Във всички случаи промените се реализират след
съгласуване и допитване до населението. Разнообразната практика в областта на АТУ в рамките на държавите-членки на Европейския съюз не позволява да се транспонират и прилагат конкретни процедури и решения, но след
определена адаптация и със сравнително достъпни средства същите могат да
се приложат практически при наличието на аналогична нормативна уредба.
За представяне на европейския положителен опит за уреждане на АТУ и за
извършване на промени в неговата организация е направен преглед на водещи европейски държави в тази област.
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Австрия
Административно-териториалното устройство на Австрия се утвърждава с федералната конституция от 1920 г., с която се определя нейното
тристепенно деление − провинции, окръзи (околии) и общини. Тя постан овява, че всяка провинция се дели на общини, които се третират като териториално обособени организации с права на самоуправление, и които са икономически самостоятелни единици. Конституцията урежда също, че всяка
община с население над 20 000 жители има право да разработва собствен
устав (кодекс), който се регламентира само със съгласието на федералното
правителство. Провинциите в Австрия, според конституционната уредба,
определят организацията на общините и приемат допълнителни разпоредби,
отнасящи се до местните власти. Провинциите и общините са самоуправляващи се териториални общности.
Всяка териториална промяна на граници на общини, всяко групиране
или разделяне на общини е обект на специално решение на общинския съвет
и на одобрение от правителството на провинцията (Land). Тези изменения се
извършват чрез заповед на регионалната власт или законодателен акт на
провинцията. Одобрение от федералното правителство се изисква когато
промените се отнасят за границите на окръзите.
Кралство Испания
Испания е унитарна държава с тристепенно административнотериториално устройство, включващо три вида териториални общности –
региони (автономни области), провинции и общини. Конституцията на Испания регламентира отделните териториални единици, както и тяхното изменение и промяна на границите. За регионалното ниво тя определя реда за
даване на статут на автономия, както и забраната за формиране на федерация на автономните общности. Промените в границите на провинциите се
правят в рамките на органичен закон, приет от Парламента. Компетенциите
за промени в границите на общините се дават на административните области, които ги осъществяват официално по инициатива на общините след консултации с тях, като паралелно се провежда и референдум (за целта се информира населението).
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Националното законодателство има за задача да регламентира конкретните текстове с допълващ характер, главно при определянето на специфични критерии за осъществяване на конкретни промени. Така например
прилаганите критерии при интегриране, сливане и разделяне на общини са
свързани със ситуация, когато общините не разполагат с необходимите ресурси за осигуряване на минимума задължителни услуги; когато са налице
причини, породени от икономическо или административно предимство и др.
Република Италия
Административно-териториалното устройство на Италия е тристепенно, като основните административно-териториални единици са областите
(от които 5 имат особен статут), провинциите и общините. Основните разпоредби за уреждането на тази материята се съдържа в специална глава на
Конституцията. На тази основа са издадени конкретни конституционни закони, регламентиращи тази материя. Една част от тях уреждат специалния
статут на 5-те области, а друга част от конституционните закони регламентират функционирането на останалите области, на провинциите и режима на
местните власти. Изменението на териториалните структури и техните граници предвижда известна специфика. Всяка отделна административна
структура се изменя със съответен нормативен акт. За създаване на област
или за изменение на границите й е необходим конституционен закон. За
провинциите това се осъществява с обикновен закон на Републиката по
инициатива на общините. Създаването на нови общини или промяна на териториалните им граници и наименование се извършва с областен конституционен закон, при условие на проведена консултация с местните и регионалните власти.
Провинции и общини могат да се отделят от един регион и да се присъединяват към друг чрез обикновен закон по инициатива на общините, при
условие че предварително е проведена консултация с местните и регионалните власти на засегнатите зони. Общини могат да бъдат създавани и могат
да се променят наименованията и границите им чрез провинциален закон,
при условие че предварително е проведена консултация с местните и регионалните власти.
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Република Португалия
Конституцията на Република Португалия регламентира АТУ на страната. Тя постановява, че „държавата е унитарна и съблюдава при своето устройство принципите на автономия на местните власти и на демократичната
децентрализация на публичната администрация”. За континенталната част
на страната тя утвърждава три равнища на местните власти: административна област, община и енория. Понастоящем административните области не са
създадени. Административно-териториалната структура на Португалия
включва два типа „специални структури” – метрополии (2 броя − Лисабон и
Порто с конституционно признат статут „асоциации на общини от особен
вид”). С конституцията се гарантира автономна форма на организация на
двата островни архипелага – Азори и Мадейра. Съгласно действащите конституционни разпоредби установяването на режим за създаване, разделяне и
териториални промени на местните общности е от компетентността на националния парламент. При разглеждането на съответните законодателни
предложения парламентът трябва да вземе предвид докладите и оценките,
подготвени от органите на териториалните общности.
Основните условия за създаването на общини са:
- брой на постоянно живеещите избиратели (между 10 000 и 30 000
жители);
- площ на бъдещата община (между 30 и 500 кв.км.);
- наличие на градски център с минимален брой избиратели (между
5 000 и 10 000 жители);
- наличие на известен брой обществено обслужващи местното население заведения.
Освен тези условия трябва да се разгледат и други аспекти: волята на
населението; исторически и културни особености, административни, национални, регионални и местни интереси; финансов капацитет на новата община, както и този на общините, от които ще се направи отделянето.
Република Франция
Република Франция е унитарна държава, в която законодателното
уреждане на АТУ се извършва, както от държавата, така и от автономните
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единици. Основната законодателна техника предвижда прилагане на пакет
от закони за всяко отделно ниво на самоуправление. Административнотериториалната структура на Франция е тристепенна и включва следните
видове административно-териториални единици − региони, департаменти и
общини. За Франция са характерни малките общини. Изменението на териториалните структури става по специфичен начин за отделните единици.
Териториалните граници и наименованията на регионите могат да бъдат променени със закон след консултация със заинтересованите регионални
и „генерални” (на департаментите) съвети. При департаментите промяната
на границите се извършва със закон и в случай на съгласие на всички заинтересовани „генерални съвети” промяната се осъществява с указ. Сливането
на няколко общини в една обикновено става с постановление на префекта,
при наличие на общо съгласувано решение на заинтересованите страни. В
противен случай сливането се извършва след становище на генералния съвет. Сливането може да стане и след провеждането на местен референдум.
Република Чехия
Административно-териториалното устройство на Чехия е тристепенно
и включва два типа териториални единици: самоуправляващи се региони и
общини и окръзи, като структури на деконцентрираната държавна администрация в територията. Основанията за създаването на регионите се съдържат
в Конституцията на Чехия, а тяхното създаване и промяна се извършва със
закон. Общините са твърде раздробени (сред най-малките в Европа) и това
се явява съществен проблем (около 2 500 общини са под 300 души). Това
довежда до създаването на 204 общини, с „разширени компетенции”. Регионите и общините са натоварени с функции както на децентрализираната,
така и на деконцентрираната администрация.
Административно-териториалното устройство в Чехия се разглежда
предимно на нивото на общините, т.е. насочено е към сливане на общините.
Процедурите са: две или повече общини могат да се слеят след споразумение. Сливащите се общини трябва да се договорят за наименованието на
общината. Споразумението се основава на решение, взето от общинския
съвет, освен ако не е постъпило предложение за провеждането на местен
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референдум, резултатите от който се публикуват в рамките на 30 дни. След
взетото на референдум решение засегнатите общини информират регионалния офис.
Новосъздадената община изпраща копие от споразумението до Министерството на вътрешните работи, Кадастралната служба и Финансовата
служба. Градска територия или градски район могат да се присъединят към
друг градски район при същите условия. Частта от общината, която желае да
се отдели, трябва да представлява отделен кадастрален район, който граничи
с минимум две общини или една община и граница на чужда държава. Тя
трябва да формира последователен географски район и да има минимум
1 000 жители след отделянето си. Общината, от която се отделя част, трябва
да отговаря на същите изисквания след разделянето.
Глава втора
Социално-икономически различия между териториалните
и административно-териториалните единици в България
2.1. Диспропорции в социално-икономическото развитие
на териториалните единици − райони за планиране
В последните години все по-осезателно се проявява връзката между
постигнатото равнище на жизнен стандарт и социално-икономическото развитие на районите за планиране в страната. Наличието на тази взаимовръзка
и зависимост предопределя съвременните решения, свързани с разширяването и задълбочаването на практиката − икономическото райониране да се
превърне в основен методически подход в управлението, което позволява
постигане на съгласуваност между целите на политиката на устройство на
територията и регионалното развитие, без което е невъзможно постигането
на балансирано развитие на цялата територия на страната.
Създадените шест района за планиране, като териториални единици,
съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР)19 са формирани на основата
на административно-териториалните единици – областите, в зависимост от
19

Закон за регионално развитие. // ДВ, №50, 2008 (в сила от 31 август 2008 г.).
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географското им положение, икономическото им развитие, броя на населението и перспективите за развитие. Функционирането и развитието на районите за планиране е тясно свързано с провежданата регионална политика от
страна на държавата.
Равнището на ефективност от провежданата регионална политика в
районите за планиране, при равни други условия, зависи от размера на създадения БВП. (табл. 3)
Таблица 3
Брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението
по райони за планиране за 2015 г.
(в лева)
Райони
Северозападен район

7 606

Северен централен район

8 627

Североизточен район

10 193

Югоизточен район

10 256

Югозападен район

19 984

Южен централен район

8 722

Източник: НСИ за 2015 г.

Сравнителният анализ на произведения брутен вътрешен продукт на
човек от населението показва, че най-слабо развит е Северозападният район.
На второ място след него е Северният централен район и на трето място –
Южният централен район. Една от причините за тази ситуация може да се
търси в прекъсването през 90-те години на миналия век на интегрирания
подход към териториалното развитие чрез съчетаване на двете политики
(политиката за устройство на територията и политиката за регионално развитие) като задължително условие за динамичното, устойчивото и балансираното развитие на цялата територия. Сега тази практика е възобновена чрез
Закона за административно-териториално устройство на Р България, който
отразява изискванията на Европейския съюз за регионално планиране, програмиране, прилагане и наблюдение с оглед основните цели на структурните
фондове. Успоредно с тази причина могат да се посочат и различията в при76

родните и човешките ресурси и привлечените инвестиции (национал
(национални и
чуждестранни).

Фиг. 1. Териториални единици − р
райони за планиране

На първо място по произведен БВП на човек от население
населението е Югозападният район, следван от Североизточния и Югоизточния. Извън сферата
на дискусиите е Югозападният
адният район, на базата на това че в него е включена
столицата, която през целия период на прехода привлича в много голяма
степен в сравнение с останалите региони както финансови, така и човешки
ресурси. Този факт се дължи на липсата,, на повече от десетилетие, на адекаде
ватни регионални политики, което лишава от поминък много хора и ги нан
сочва към големите градове, най-вече
вече към София.
Не по-малко
малко влияние в тази насока има и така действащата регистр
регистрационна политика, при която много предприятия, локализирани извън стол
столицата, плащат данъците
ъците си в нея. Това обстоятелство допълнително засилва
дисбаланса в социално-икономическото
икономическото развитие на районите за планиране.
То ориентира безработните от региони, характерни с по-слабото
по
си социал77

но-икономическо развитие, към столицата. При отчитане на факта, че помобилни са представителите на по-младите и по-образовани групи, се формира ситуация във вече очерталите се като изоставащи райони човешките
ресурси да намаляват не само в количествено, но и в качествено отношение.
Таблица 4
Вътрешна миграция на населението между районите за планиране
Северна и Югоизточна България
Заселени
в районите

Общо
общо

Югозападна и Южна
централна България

Северен СевероСевероЮгоцентра- изтообщо
западен
източен
лен
чен

Юго- Южен
запаценден трален

Северозападен

16525 12585 10588

1098

508

391

3940

3458

482

Северен
централен

17148 15038 1877

10417

1792

952

2110

1504

606

Североизточен

21116 18557 1028

2997

12945

1587

2559

1716

843

Югоизточен

26208 21170 752

1245

1201

17972

5038

2407

2631

Югозападен

33027 12313 5100

2523

2050

2640

20714 17030 3684

Южен
централен

21764 4157

683

616

2140

17607 2493

718

15114

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ.

Наблюдава се ясно изразена тенденция за вътрешна миграция от северните към южните райони, в т.ч. към Северозападния район (табл. 4). Статистическите данни показват, че миграцията се осъществява предимно към
столицата и по-големите градове, поради по-голяма възможност за професионална реализация. Очерталата се вътрешна миграция осъществява преразпределение на населението между градовете и селата, от една страна, и от
друга страна между малките и средните градове към големите. Този непрекъснат процес на преразпределение на населението чрез механизмите на
трудовата миграция нанася непоправими поражения по отношение на териториалното развитие и поддържането на статуса на останалото население по
места.
Статистическата информация рязко разграничава средната месечна
работна заплата по трудово и служебно правоотношение в отделните райони
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за планиране. Безспорно този факт има съществена роля по отношение на
миграцията на населението в страната.
Нагласите за трудова миграция са свързани и със заплащането в Югозападния район, което е най-високо в сравнение с останалите райони в страната. В столицата работната заплата е 1,5 пъти по-голяма от тази в сравнение със средномесечната заплата в Северозападния район. Сравнителният
анализ на базисните индекси на нарастване на средната заплата на наетите
лица показва, че в районите, където заплатата е най-ниска, стойностите на
базисния индекс са по-високи в сравнение с районите, в които тази заплата е
по-висока.
По предварителни данни средната месечна заплата на наетите лица по
трудови и служебни правоотношения по райони за планиране през 2016 г. е:
- Северозападен район – 785 лв.
- Северен централен район – 786 лв.
- Североизточен райюн – 849 лв.
- Югоизточен район – 834 лв.
- Югозападен район – 1 166 лв.
- Южен централен район – 795 лв.
Независимо че при районите за планиране с най-ниска средна месечна
заплата (Северозападен, Северен централен и Южен централен) се наблюдава по-висок базисен индекс за увеличаване на тази заплата, тя все още изостава значително от тази на Югозападния район. (фиг. 2). Това поставя пред
регионалната икономика първостепенната задача за привличането на повече
инвестиции в изоставащите райони, изследване на възможностите на местните ресурси и насочването им към производства и услуги, за които има
пазарни ниши. В тази връзка регионалната политика следва да отчита състоянието на икономиката на градовете по отделните региони и на основата на
постигнатото, традицията и перспективата, определени от отделните оперативни програми, да се търси верен път за социално-икономическо развитие,
разглеждан като една от най-сериозните бариери пред замирането на малките градове. Дейността в тази посока следва да протича изключително професионално и последователно, като се има предвид отрицателното въздействие
на концентрирането на населението на страната предимно в столицата и в
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още няколко областни градове.

Фиг. 2. Базисен индекс на средната месечна заплата на наетите по трудово
и служебно правоотношение по райони на планиране (в лв.)
л
Източник: НСИ, по изчисления на ИПИ (2015 г.).

Доколкото заплащането на труда е един от основните елементи на
жизненото равнище на населението, то би следвало да бъде една от водещ
водещите задачи на институциите, които чрез директно и индиректно въздействие
да осигуряват такова заплащане, което съответства на приноса на човешкия
фактор в създаването на БВП. Поради този факт отно
относителният дял на бедните хора е висок. Има работещи бедни. Не малка част от бедните попълват
и по-ниските нива на бедността – мизерията и нищетата. Това означава, че
на фона на нарасналия риск на бедност не са предприети съответните огр
ограничителни политики и произтичащите от тях мерки, за да има по-високо
по
равнище на социална сигурност.
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При анализ на равнището на заплащане на труда по райони има осн
основание да се отчете, че то в определена степен диференцира равнището на
икономическа активност в тях.

Източник: НСИ, по изчисления на ИПИ (2015г.).

Оформилото се негативно отклонение при Северозападния район, при
който коефициентът на икономическа активност е с 5,7 процентни пункта
по-нисък, сравнен със страната, и с 11,2 процентни пункта по-нисък,
по
сравнен с Югозападния район, където е постигната най
най-висока икономическа
активност за страната, показва, че не може да се постигне промяна в жизн
жизненото равнище на населението в отделните райони, ако не се постигне положителна промяна в тяхното социално-икономическо
икономическо развитие (фиг. 3). Тази
основополагаща връзка и взаимодействие проличава и при съпоставянето на
равнището на безработица по райони. (фиг. 4)
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Фиг. 4. Равнище на безработицата по райони на планиране (в %)
Източник: НСИ, по изчисления на ИПИ (2015 г.).

В най-изостаналия и най-бедния
бедния район на страната е регистрирана и
най-висока безработица от 9,1% − риск, водещ след себе си натрупване на
рискове като бедност, болести, отклоняващо се поведение. Това равнище на
безработица е с 2,8 процентни пункта по-високо
високо от равнището на безработица общо за страната (6,3%) и с 5,4 процентни пункта по-високо
по
от равнището на безработица в най-добре
добре развития район на страната – Югозападния. В отделните общини
бщини по райони за планиране също има значими разл
различия по отношение на безработицата. Както в най
най-изостаналия, така и в найразвития в социално-икономическо
икономическо отношение район за планиране се набна
людават много високи равнища на безработица, т.е. голяма част от населението е с нисък жизнен стандарт (табл. 5).
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Таблица 5
Равнища на безработица по райони и общини (в %)
Северозападен

Плевен

4,5

Димово

30,7

Северен централен

Севлиево

2,7

Самуил

21,4

Североизточен

Аксаково

3,9

Каолиново

39,0

Югоизточен

Бургас

2,0

Николаево

20,4

Югозападен

София

1,3

Белица

28,5

Южен централен

Куклен

3,5

Велинград

20,3

Източник: НСИ, по изчисления на ИПИ (2016г.).

За осигуряването на подобни траектории особено значение има капацитетът на самите общини и постигнатото качество на човешкия капитал в
тях. Особено значение придобива провежданата образователна политика и
резултатите от нея. Изключителната роля и значение на образованието се
свързва с формирането на уменията на работната сила, а те се разглеждат
като предимство на регионите в глобалната икономика. Достъпът до образование и качество на обучение, съчетано с обучение през целия живот, са
важни фактори за повишаване на ефективността на труда, така необходима
за модернизацията на производството (табл. 6).
Таблица 6
Образователно равнище на населението по райони за планиране (в %)
Образователно равнище
Райони

Висше

Средно

Основно и по-ниско

България

25,5

59,6

14,9

Северозападен

20,7

69,2

10,1

24

62

14

Североизточен

23,4

56,9

19,7

Югозападен

34,9

56,1

9

Южен централен

19,5

60,9

20,2

Северен централен

Източник: НСИ, по изчисления на ИПИ (2015 г.).

Специален интерес представлява обстоятелството, че най-силно развития в социално-икономическо отношение район – Югозападният е с най83

добра образователна структура в сравнение с останалите райони за планиране, и обратно, Северозападният и Южният централен район, при които социално-икономическите характеристики са най-неблагоприятни в сравнение
с останалите райони, имат съответно и най-неблагоприятната образователна
структура.
За ограничаването на дисбаланса в регионалното развитие на страната,
който води и до дисбаланс в основните елементи на жизненото равнище на
населението, е необходимо:
- да се постигне устойчив икономически растеж във всички райони, а
не само в най-развитите;
- да се отдели специално внимание на всеки отделен район за планиране, като се акцентира върху най-значимите му проблеми;
- инвестиционната политика да отразява формиралия се дисбаланс и
чрез инструментариума на централната банка да се насочват ресурси за неговото преодоляване;
- да се засили ролята на образованието, като се премине към капиталов принцип на заплащане, след като се третира човешкият фактор и трудът
като човешки капитал;
- антикризисните мерки не следва да рушат социалните системи, защото на един по-късен етап това ще доведе до задълбочаване на кризата.
Наблюдаваните интеграционни процеси ще допринесат за значителното нарастване на регионалните различия в краткосрочна и средносрочна
перспектива. Районите, които са с по-висока степен на урбанизация, ще подобряват своето социално-икономическо равнище спрямо средното за страната, докато периферните, слабо населени региони ще влошат своя статус.
Очакванията са, че в България икономическото развитие и процесът на
преструктуриране ще доведат до такова нарастване на регионалните различия, че от една страна те ще бъдат относително високи за стандартите на ЕС,
а от друга, имайки предвид общото икономическо развитие на страната, ще
формират значителни социално-икономически проблеми в регионален аспект.
Основно изискване на ЕС, по отношение на районите за планиране за
страните-членки, е различията в рамките на една държава да не създават
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социално-икономически проблеми. Това са проблеми, свързани преди всичко с пазара на труда и по-специално безработицата и външната емиграция,
породена от регионалните неравенства в доходите.
Провежданата реална регионална политика в страната се свежда предимно до това да се тушират различията по отношение на безработицата, за
да не възникват социални проблеми. Ефективна регионална политика обаче
е тази, която не е насочена преди всичко да смекчава последствията от дадено негативно икономическо развитие, а която отстранява причините, предизвикващи това развитие. Фактът, че се наблюдава нежелано увеличаване
на социално-икономическите различия в регионалните характеристики, показва, че частният пазарен интерес е по-силен от резултатите, постигани при
провеждането на сегашната регионална политика на държавата. Основен
принцип на регионалната политика е тя да бъде изцяло съобразена със специфичните особености на социално-икономическо развитие на съответния
регион. В тази насока развитата инфраструктура, голямата гъстота на населението, съществуването на урбанизирани центрове, икономическата активност и брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението са положително взаимосвързани показатели. Регионалният анализ потвърждава тези
закономерности от типа „център-периферия”, като извежда за основен фактор, определящ различията в регионалните социално-икономически характеристики, степента на урбанизираност на регионите.
2.2. Диспропорции в социално-икономическото развитие
на административно-териториалните единици − областите в България
Съгласно Конституцията на Р България областта е административнотериториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие
между националните и местните интереси.
С проведената в края на 1998 г. реформа в областното деление на
страната, съществуващите дотогава 9 области са трансформирани в 28 области. По същество новите 28 области възпроизвеждат съществуващите до
1987 г. окръжни структури. Промяната се свързва със силно намаление на
големината и териториалния обхват на новите области. Тази реформа поста-
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вя въпроса „За какви нови области става дума?”. В самото начало на създаване на новите области възниква сериозен спор дали увеличаването на техния брой ще доведе до синхронизация на процесите по децентрализация и
деконцентрация или ще засили централизацията и ще увеличи намесата на
държавата в местното самоуправление. Изминалият период не дава еднозначен отговор на този спор. Нарастването на областите реално не води до засилена и по-ефективна координация между държавата и деконцентрираните
й звена в територията, т.е. областите и общините. В тази насока не се подобрява и организацията при провеждането на националната, регионалната и
местната политика. От друга страна, чувствително нараства броят на заетите в
сферата на държавната администрация (почти два пъти), а възможностите за
провеждане на регионална политика са ограничени.
Реалната преценка, доколко съществуващите области са ефективни и
жизнени, може да се направи по два показателя:
Първият е тази преценка да бъде на базата на формални критерии като
население и територия на тези административно-териториални единици,
отнесени към действащите аналогични структури в Европа. За такъв обективен измерител може да бъде приета номенклатурата на териториалните статистически единици на ЕВРОСТАТ.
Вторият показател може да бъде изведен на базата на констатации за
ефективното изпълнение на възложените на областите функции.
Съгласно Конституцията областният управител провежда държавната
политика на съответната територия и осигурява защита на националните и
местните интереси при провеждане на регионалната политика. Осигуряването на съгласуваност между националните и местните интереси при провеждането на отделните секторни политики предполага наличие на ясно дефинирани правомощия за иницииране, разработка, координация, изпълнение и
контрол на тези политики, както и ресурсно осигуряване на всички етапи от
реализацията на конкретните политики.
От направените изследвания в тази област се оформя заключението, че
законодателството не предоставя на областните управители достатъчно правомощия за управление и координиране на регионалната политика на място.
Следователно на всички нива е налице разбирането, че ефективната дейност

86

на областната администрация е ниска. Причините за това са много и разнообразни. Не може да се твърди обаче, че са свързани само и единствено с
големината на областите, а по-скоро с други фактори.
Социално-икономическото развитие най-често е обект на изследване
при измерване и анализ на регионалните различия посредством система от
обобщени показатели за инфраструктурната осигуреност, доходния статус
на населението, както и показателите за равнището на безработица и демографските процеси.
Достигнатата степен на социално-икономическо развитие на административно-териториалните единици в страната е предпоставка за човешкото
развитие. От своя страна човешкият фактор съдейства за повишаване на
равнището на социално-икономическото развитие.

Фиг. 5. Административно териториално деление на Р България − по области

Област София (столица) силно се отличава в своето социалноикономическо развитие от останалите области в страната. Икономиката на
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област София (столица) е най-развитата в сравнение с всички останали области в страната (областта е с най-голям БВП на човек от населението).
По отношение на пазара на труда област София (столица) се откроява
с най-висок ръст на заетост и с едно от най-ниските равнища на безработица. В същото време тя показва постоянна тенденция на имиграция и найголям положителен механичен прираст на населението.
Добро социално-икономическо състояние се наблюдава в областите
Благоевград, Бургас, Варна и Пловдив. Демографското им състояние е подобро от това на останалите области в страната, с изключение на област София (столица). В областите Варна и Пловдив демографските тенденции са
сред най-добрите, областите Благоевград, Варна и Бургас са с най-добра
възрастова структура на населението. Икономиката на четирите области е
силно развита (позиционира се веднага след област София – столица). Областите Благоевград, Пловдив и Бургас са с по-добро равнище на заетост от
средното за страната, като коефициентът на заетост за област Благоевград е
с няколко пункта над средния за страната.
Контраст в екологичното състояние на областите у нас е област Стара
Загора. Определящо за нея е най-лошото състояние на околната среда сред
всички области в страната. Емисиите на въглероден двуокис в атмосферата
са 3,3 пъти повече от същите емисии, измерени във втората област по този
показател − Варна и 12 пъти повече от средните за страната. Състоянието на
икономиката нарежда област Стара Загора веднага след област Варна, но
тенденциите й в социално-икономическото развитие са негативни.
Като средно може да се определи екологично състояние на областите
Шумен, Велико Търново, Русе, Добрич, Перник и Хасково. Социалноикономическото състояние на тези области им отрежда позиция, която е
близко под средното за страната. Икономическото и демографското им развитие също е под средното равнище, а като цяло се наблюдават положителни тенденции в опазването на околната среда.
Контрасти има и в социално-икономическото развитие на областите
Смолян, Габрово, Видин, Ямбол и Плевен. За тях са характерни колебания в
дадени аспекти, като за едни те са сред водещите в страната, а за други − на
едно от последните места. Всички тези пет области са с добри тенденции в
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икономически аспект (особено област Ямбол). Относително добре е развита
и образователната среда. Но демографското им развитие е с най-влошени
показатели от всички области в страната. Област Габрово също е с много
лошо демографско развитие.
Ямбол е сред областите с най-добра динамика на икономиката. Положителни са също и тенденциите в областите Плевен и Габрово. Област Ямбол е и с най-голямо увеличение на доходите на лице от домакинството.
Най-силно е влошаването на възрастовата структура на населението в
областите Смолян и Видин, изразяващо се в нарастване на коефициента на
възрастова зависимост.
За областите Кюстендил, Враца и Кърджали са характерни контрасти,
както по отношение на социално-икономическото им състояние, така и по
отношение на тенденциите в развитието им. Те са с най-добри показатели в
образователната система и с относително привлекателна бизнес среда.
Областите Кюстендил и Кърджали са водещи в развитието на инфраструктурата в страната. По темп на нарастване на относителния дял на домакинствата с достъп до интернет те са сред първите три в страната. Тези две
области са с най-малък обем на инвестициите, измерени чрез разходите за
придобиване на дългосрочни материални активи (хил. лв.) на 1 000 души от
населението (около 3,5 пъти по-малко спрямо всички в страната и осем пъти
по-малко спрямо водещата област − София (столица).
Негативни тенденции се наблюдават и в социално-икономическото
развитие на областите Сливен, Пазарджик и София. Характерни за тях са
негативните тенденции в сферата на инфраструктурата (най-лошо развитие в
страната) и категорията „Данъци и администрация”. Инфраструктурата в
тези области е не само в лошо състояние, но и се развива в негативна посока. Състоянието на образователната и социалната среда също не е в добро
състояние. От друга страна област София е в добро икономическо състояние. Много добро е състоянието на околната среда в областите София и
Сливен. Влошаването на качеството на пътната настилка в област София се
характеризира с втория най-бърз темп за цялата страна, като делът на пътната настилка в добро състояние намалява от 36% на 29%. Двете области са
съответно на последна и предпоследна позиция по динамика на относител-
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ния дял на домакинствата с достъп до интернет. Трябва да се отбележи, че
област София е на второ място по БВП на човек от населението след София
(столица), но този показател е два пъти по-малък от този на област София
(столица).
В много лошо социално-икономическо състояние са областите Разград, Силистра, Търговище, Ловеч и Монтана. По-лошо демографско развитие от област Силистра има само област Смолян. Област Монтана е на
предпоследно място по естествен прираст. Област Разград е сред петте найбързо обезлюдяващите се в страната. В тези области образователната система, здравеопазването и инфраструктурата също е в много лошо състояние.
Областите Търговище, Ловеч и Монтана са с най-критично състояние на
инфраструктурата, по-неблагоприятна образователна среда от област Търговище има само област Сливен, а по-лошо ниво системата на здравеопазване
от Силистра, Разград и Търговище има само област Шумен.
На основата на отразеното социално-икономическо състояние на областите в страната могат да се направят следните изводи:
- Област София (столица) значително се отличава в социалноикономическо отношение спрямо всички останали области в страната. Необходимо е да се отбележи, че социално-икономическите различия между
тази област и останалите се задълбочават.
- Областите с лошо социално-икономическо състояние проявяват
тенденция да увеличават състава си. В началото, 2010 г., към тази група
принадлежат две области – Разград и Силистра, а през 2015 г. те вече нарастват на пет.
- Обхватът на профилите, характеризиращи се с лошо социалноикономическо състояние (или с негативни тенденции на развитие), остава
по-широк отколкото този с добри тенденции.
- Най-добре развитите в социално-икономическо отношение области
след София (столица) продължават да са Варна, Бургас, Пловдив и Благоевград.
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Локация на инвестициите по области
Силната връзка между основния измерител за благосъстояние
благосъстоянието – БВП
и преките чуждестранни инвестиции с натрупване (на човек от населението)
– ясно се вижда на базата на данните за двата индикатора към 2015 г. (фиг.6)

Фиг. 6. Връзка между ПЧИ и БВП на човек от населението на областно ниво
Източник: НСИ, изчисления на ИПИ (2015).

Корелационният коефициент между двата показателя е 0,9 (при ма
максимално допустима стойност 1), което показва висока степен на приближ
приближение до пълна линейна зависимост между тези два важни за икономическото
развитие показателя. Този факт означава, че областите, в които се наблюд
наблюдава значителен приток на чужди инвестиции, са и тези, които имат най
найвисоко благосъстояние и доходи, измерени чрез БВП на човек от населени
населението. Тази връзка между чуждите инвестиции и благосъстоянието на област
областно
ниво е следствие на възможностите за икономическо развитие, заетост и
доходи, които чуждите инвестиции носят. Сред най-атрактивните
най
области за
чужди инвестиции се нареждат именно тези, в които сектор „Строителство”
е във възход: област София (столица), близк
близката до столицата Софийска об91

ласт и областите Перник, Варна и Бургас. В същото време притегателен център за чуждестранните инвеститори са индустриални центрове като Габрово,
Стара Загора и Пловдив. Област София (столица) остава безспорен лидер,
като запазва водещата си позиция. За сравнение, втората най-атрактивна
област Варна е с около три пъти по-малко привлечени инвестиции. Огромната разлика между столицата и останалите области вдига и средната стойност на привлечените чужди инвестиции в страната, отнесени към населението. От тази гледна точка само три области в страната имат инвестиции над
средните за страната: област София (столица), област Варна и Софийска
област.
Наблюдава се силна положителна връзка между преките чуждестранни
инвестиции с натрупване и дългосрочната средна стойност на инвестициите
в дълготрайни материални активи (ДМА). Необходимо е да се отбележи, че
областите с най-висок среден размер на разходите за ДМА през периода
2000-2012 г. са тези, които се характеризират и с най-висок кумулативен
приток на преки чужди инвестиции. В това отношение на последно място се
нарежда област Кърджали, като разликата между областта на първо място и
тази на последно място е около десет пъти. След столицата, по среден размер на разходите за ДМА за 2000-2012 г., се нареждат областите Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и Софийска област.
Относителният дял на висшистите в трудоспособна възраст сред населението е своеобразен измерител за качеството на човешкия капитал, тъй
като предполага по-висока производителност на труда. Един от факторите за
привличане на инвестиции е наличният човешки капитал в различните области на България. Област София (столица) се отличава както по дела на
висшистите си (43-46% при 18-26% за страната за периода от 2006-2013 г.),
така и по броя на преките чуждестранни инвестиции. (фиг. 7)
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Фиг. 7. Връзка между преките чуждестранни инвестиции и дела
на висшистите в населението
Източник: НСИ, изчисления на ИПИ (2013).

Област Бургас, която е своеобразен диагонал на столицата,
столицата бележи
добро нарастване и по двата показателя: ръст на относителния дял на висви
шистите и ръст на преките чуждестранни инвестиции. Тя е третата след област София (столица) и област София по най-голям
най
размер на привлечени
преки чуждестранни инвестиции на човек
ек от населението, пред областите
Варна, Габрово и Перник. В това направление област Бургас и област София
(столица) са единствените, в които едновременно − и преките чуждестранни
инвестиции и разходите за придобиване на ДМА на човек от населението −
са над средните за страната.
Софийска област, тъй като е в непосредствена близост до столицата,
също има сериозен ръст на преките чуждестранни инвестиции в периода
2008-2012
2012 г. Областите Благоевград и Пловдив отчитат едни от найнай
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високите увеличения на относителния дял на висшистите и ръста на инвестициите, сравними със средния за страната.
Инвестициите създават работни места и привличат работна сила. Данните за механичния прираст на населението и преките чуждестранни инвестиции с натрупване показват положителна корелация между двата индикатора. На тази основа столицата привлича най-много инвестиции и огромен
брой хора. Област София (столица) е единствената, която през последните
две десетилетия има постоянен положителен механичен прираст. По принцип по-големите области в страната успяват да привлекат повече инвестиции и трудов ресурс. Областите с положителен коефициент на механичен
прираст са: Бургас, Велико Търново и Пловдив. Област Смолян е с найнисък механичен прираст. С най-ниски нива на преки чуждестранни инвестиции са областите Монтана и Кюстендил, които също имат отрицателен
коефициент на механичен прираст.
През 2012 г. се забелязва ръст на подобряване на икономиката на страната, което засилва още повече корелацията между чуждите инвестиции и
механичния прираст. Област Смолян остава на последно място по механичен прираст. Данните за коефициента на механичен прираст през 2013 г.
отразяват още по-голяма вътрешна миграция от малките към големите области. Изселването от област Смолян се увеличава двойно, а областите Варна и Бургас продължават да увеличават механичния си прираст.
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Фиг. 8. ПЧИ с натрупване в края на 2012 г. (в евро) на човек от населението
Източник: НСИ, изчисления на ИПИ.

Връзката между инвестициите, ДМА и вътрешната миграция на нас
населението също е силна и положителна, т.е. областите, които имат нетен пр
приток на мигранти от други области, също привличат и повече инвестиции в
дълготрайни материални активи, както местни, така и чужди. По тези два
показателя причинно-следствената
следствената връзка е двупосоч
двупосочна (фиг. 8).
В заключение може да се обобщи, че разпределението на чуждестра
чуждестранните инвестиции и разходите за придобиване на ДМА на територията на
страната показват огромни различия между областите. Размерът и потокът
на привлечените местни и чужди инвестиции са в положителна връзка с
местното благосъстояние, измерено с БВП на човек от населението. От една
страна, колкото повече една
на област привлича инвестиции, толкова повече
нейната икономика просперира и доходите на населението се увеличават. От
друга страна, високата степен на социално-икономическо
икономическо развитие на дадедад
на област също привлича инвестиции поради по-големия
по
потенциал на местния пазар и по-големите
големите възможности за синергия.
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2.3. Териториални диспропорции в социално
социално-икономическото развитие
на българските общини и градове
През последните години социално-икономическото
икономическото развитие на общиобщ
ните в страната изобилства от парадокси и трудно обясними с конвенциоконвенци
нални икономически теории тенденции. Общините
Общините, оставени сами със своите социални и икономически проблеми, търсят начин да излязат от това съ
състояние. В повечето случаи чакат помощ „отвън” и „отгоре”, но за да успеят,
успеят
е необходимо местната власт да прояви предприемчивост, съчетана с интеинт
лектуалния потенциал на населението; да се използват ефективно предимс
предимстсуровини и най -много човешкият
вата на региона − географско положение, суровини
капитал. Сегашните икономически условия създават предпоставка
предпо
за нарастваща дистанция между общините.

Фиг. 9. Административно-териториално
териториално деление на Р България по общини

Липсата на ефективна политика за регионално развитие, ограничав
ограничаването на финансовата самостоятелност на общините и недобрата кадрова
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политика и подготовка на специалистите на местно равнище на управление
води до увеличаване на диспропорциите в социално-икономическото развитие. Контрастите в тази насока са големи и трудно биха се обяснили с естествените географско-икономически фактори. В потвърждение на тази теза
съседни общини с еднакви природо-географски условия много често са в
противоположните страни на таблицата за икономическото развитие. В много случаи традиционно ниската мобилност на работната сила и на инвестициите в България допълнително изострят проблема с неравномерното социално-икономическо развитие на страната.
Социално-икономическите диспропорции между общините в България
се увеличават, а държавата няма ясна стратегия за преодоляването им. В
отделните секторни политики и оперативни програми се акцентира върху
някои аспекти на териториалните различия − безработица и заетост − но
липсва синхрон на мерките и комплексен подход в подкрепа на изоставащите райони. Това са основните изводи, които правят научните работници на
Икономическия институт на БАН (ст.н.с. II степен д-р Нина Янкова, ст.н.с.
II ст. д-р Георги Шопов, ст.н.с. II ст. д-р Николай Чкорев, ст.н.с. II ст. д-р
Стефан Иванов, н.с. II ст. д-р Яна Кирилова) 20.
След 2005 г. развитите в социално-икономическо отношение общини в
България са намалели от 34 на 29, а изостаналите са се увеличили от 79 на
81. Почти никакво изменение не се забелязва и при средно развитите – от
151 на 154, поради което териториалните различия в административнотериториалните единици на равнище общини се задълбочават.
Начело в класацията по социално-икономическо развитие попадат общини, които са административни центрове с полифункционално развити
икономики: Варна, Добрич, Бургас, Пловдив, Стара Загора и София (столица). В същата група са и някои общини с моноотраслови икономики: Козлодуй, Челопеч, Девня и Марково. За целта трябва да се отбележи, че на територията на тези общини се намират производствени структури от национално значение.

20

Янкова, Н. и др. Териториални различия в България − Тенденции и политики. С офия: Проф. М. Дринов, 2010.
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В дъното на класацията, с най-голям брой изоставащи общини, са областите Видин, Враца, Монтана, Шумен, Разград и Кърджали. Разликите
между тях и развитите центрове се коренят в неблагоприятния им социалноикономически профил, относително не доброто състояние на местните икономики, финанси, инвестиционен капацитет, както и възможностите за развитие на модерно селско стопанство, индустрия и услуги.
Големината на общините в териториален аспект, противно на икономическата логика, не оказва влияние върху социално-икономическото им
състояние. Най-малката по територия община – Челопеч (44,4 кв. км) е значително по-добре от най-голямата – Сливен (1366,6 кв. км). Община Челопеч е на второ място по БВП на човек от населението и е сред първите десет
по индекс на човешкото развитие.
През последните години дори и в най-индустриално концентрираните
общини се разширява делът на малките и средните предприятия. Загубиха
общините, които чакаха да се възродят огромните заводи − Радомир, Лом и
др. Спечелиха тези, които заложиха на инвестициите в малкия и средния
бизнес, в комбинация с привличане на чуждестранни капитали в съответния
сектор – Пещера, Пазарджик, Тутракан, Хасково и др.
Липсата на предприемачески нагласи и на бизнескултура прави изключително трудно развитието на селското стопанство – типични примери са
Карнобат, Аврен, Белослав и др.
Независимо от инициативите за създаване на подходящи бизнес структури – бизнес центрове, агенции за регионално развитие, селскостопански
информационни агенции и др. в повечето общини такива липсват. Проблемът с информацията е сред най-сериозните препятствия за развитие на икономиката. В това отношение общините, които успяха да подпомогнат, заедно с неправителствения сектор, създаването на информационни центрове за
бизнеса, успяха в своето социално-икономическо развитие.
Моделът „Севлиево”, относно превръщане на общините в притегателен
икономически център, не се реализира за кратко време, а е в резултат на многогодишно партньорство и доказване на възможностите на общината да създава условия за ефективен бизнес на нейна територия. При отслабващ интерес
от страна на чуждестранните инвеститори към България възможности да ус-
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пеят ще имат само тези общини, които предложат по-добри условия за развитие на бизнеса и реално партньорство. По този начин те ще стигнат до извода,
че бизнесът, а не държавата създава работни места.
В много общини има моноразвита икономика, свързана с дейността на
един или два сектора от икономиката. Рискът за икономическа неустойчивост при този модел се крие в това, че при смяна на конюнктурата тези общини ще влязат в спиралата на висока безработица. Решение за много общини в икономически план се явява разкриването на шивашки цехове: Гоце
Делчев, Сандански, Пловдив, Петрич и т.н., като тази заетост временно решава проблемите с безработицата.
Разширяването и диверсификацията на икономиката на общините е
най-сигурното средство за намаляване на рисковете и нарастване на устойчивостта. Много общини са скептично настроени към алтернативните форми на туризъм – еко-, културен, селски.
Ролята на селското стопанство в социално-икономическото развитие е
второстепенна. Относителният дял на постоянно заетите в селското стопанство варира от 0% в общините Ковачевци, Перущица, Рила и Копривщица,
които са с най-ниско социално-икономическо развитие, до 62% в добричките села. В 9 общини той е над 50%: Грамада – 67%, Опан – 64% и т.н. Обработваемата земя и нейното качество са най-важният фактор за успеха на
селското стопанство. Общини като Якимово, където обработваемата земя е
86,8%, Вълчедръм – 83,1% и Медковец − 86,9% са на дъното на таблицата
по БВП.
Инициативите за развитие на селските региони са неразбираеми и недостъпни за широк кръг общини и тяхното използване не е възможно без
информационна кампания и създаване на местен капацитет за кандидатстване по проекти.
Икономиката на общините е пряко свързана с техните демографски
показатели. На фона на общата неблагоприятна демографска ситуация в
страната тенденциите в развитието на населението се явяват както фактор,
така и резултат от икономическото развитие на общините. Общини с наймалка гъстота на населението се оказват сред най-слабо развитите в социално-икономическо отношение: Трън, Невестино, Трекляно и др.
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През последните години се забелязва нарастваща урбанизация в слабо
развитите общини. В тях се наблюдава преместване на населението от малките населени места в общинския център и процесът се реализира основно
по икономически причини. Най-висок е показателят за жителите, напуснали
общините Добрич (-1203 души), Видин (-690 души), Враца (-749 души),
Сливен (-608 души). София запазва огромната си притегателна сила с около
13 394 лица прираст, Пловдив е с 1 720 лица. Крайморските общини също
привличат население – Варна, Бургас, Аксаково.
Общините, показващи чувствително намаляване на населението си, са
сред тези с най-ниско социално-икономическо развитие. Невестино е с найнисък показател за естествен прираст: минус 38,5 на хиляда и е с изключително ниски социално-икономически показатели.
Общините със застаряващо население имат по-малки възможности за
икономически просперитет. Коефициентът на възрастова зависимост за България е 46,8% и само в 60 общини от всички 265 този показател е под средния за страната. Липсата на работна сила е една от основните пречки за
привличане на инвестиции в общините с висока възрастова структура.
Проблемът с образованието е свързан със застрашително нарастващия
брой на неграмотните, както и на отпадналите от образование. Общините с
най-нисък образователен индекс са Твърдица (262 място), Руен (256 място),
Дулово (260 място), Кайнарджа (254 място), Алфатар (252 място), Лъки (251
място). Повечето от тях са и сред най-слабо развитите в социалноикономическо отношение.
Общините с най-висок индекс на образователно равнище са София,
Дряново, Кюстендил, Чепеларе, Перник, Велико Търново, Априлци. Независимо че икономическият прогрес е пряко свързан с образованието, не винаги
високото равнище на образование е достатъчен инструмент за решаването
на икономическите проблеми. Община Горна Оряховица, независимо че е на
9-то място по общ образователен индекс, е едва на 159-то място по БВП на
човек от населението.
Неравномерното разпределение на училищата по общини и продължаващата тенденция в тази насока се очаква да генерира още повече контрасти
в социално-икономическото развитие. В десет общини в България има само
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по едно училище. Разглеждането на критериите за закриване на училищата
трябва да излезе извън чисто икономическите рамки, което от своя предполага по-ефективно прилагане на регионалната политика, социалната политика и т.н. за реализиране на устойчивост на образователната система в
страната, в т.ч. и в общините.
В картината на съвременното селищно развитие, на фона на общо взето равномерното разположение на малките градове и селата, се откроява
неравномерното разположение на големите градове. Това означава неравномерно разпределение на населението върху територията и известна дисбалансираност на селищната мрежа, което оказва влияние върху неравномерното социално-икономическо развитие на общините в страната. В резултат
на това големи части от територията остават отдалечени от големите градски обслужващи центрове и в националната територия се проявява проблемът „център-периферия”. Неравномерната мрежа от големи градове в страната е причината да се наблюдават различия в социално-икономическото
развитие в рамките на националната територия, които се изразяват отчасти
като различия между районите за планиране, но най-вече като различия вътре в районите. Степента на развитие на териториите и на районите силно
зависи от наличието на големи градове, в които са концентрирани производството, услугите, образованието, здравеопазването, науката и културният
живот.
Териториите и районите с голям град са с добро социалноикономическо развитие: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, т.е. около големите градове с над 100 хил. жители, които са в началото на йерархичната таблица на населените места в страната. В тази насока не е случайно, че в силно развитите Югозападен и Южен централен
райони са двата най-големи града на страната – София и Пловдив. Големите
градове са и ще продължат да се развиват като мощни центрове с разнообразни регионални функции: университетски, научни, научно-технологични и
производствени, здравни, търговски, бизнес, делови, банкови, туристически,
културни и духовни.
В последните години, във връзка с развитието на селищната мрежа на
страната, се появи моделът на „умеренения полицентризъм”. Основни моменти от него са, че населението на България ще достигне 6 950 000 жители
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през 2020 г. и 6 735 000 жители през 2025 г. Независимо от демографското
свиване ще продължи процесът на концентриране на общо намаляващото
население на страната в сравнително малък брой урбанистични центрове:
София, Варна, Пловдив и Бургас.
На национално равнище развитието на столицата като град от европейско ниво е съчетано с успешното развитие на ограничен брой градски
центрове от второ йерархично ниво с национално значение. Това са Варна,
Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Група средни градове показват потенциали да се присъединят към второ йерархично ниво: Видин, Враца, Габрово, Велико Търново, Шумен, Добрич, Сливен, Ямбол, Хасково,
Пазарджик, Благоевград, Перник и Кюстендил. Целенасочената регионална
политика следва да съдейства за развитието на Велико Търново и Благоевград, с оглед на тяхното стратегическо местоположение в националната територия, като балансиращи развитието регионални центрове.
На областно равнище някои областни градове са балансиращи пространственото развитие: развиват се добре, независимо, че от намаляването на
населението им. Достатъчен брой градове на общинско ниво, които използват специфични местни ресурси и традиции, се развиват успешно и имат
съществена роля за укрепването и развитието на периферните селски райони. Сред тях сериозно присъствие имат туристическите центрове.
След перспективния срок 2025 г. този модел се очаква да еволюира
към модела „развит полицентризъм” с постепенно увеличаване на броя на
урбанистичните центрове от 2-ро и 3-то ниво и стабилизиране на центровете
от 4-то и 5-то ниво. На основата на този модел може да се очаква развитие
на националната територия, разделена на Западна, Източна, Северна и Южна.
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Глава трета
Административно-териториалното устройство и регионализма
3.1. Регионализмът – основа за устойчиво икономическо развитие
на Европейския съюз
Европейският съюз се стреми към постигането на регионализъм, който
да бъде признат не само в неговите граници, но и извън тях. Ролята на регионите става все по-голяма с процеса на разширяване на границите на ЕС. В
резултат на това на преден план излизат въпроси, свързани с отговорностите
и сътрудничеството посредством партньорства между различните нива на
управление, като принципът на субсидиарност се явява основен за всички
държави-членки на ЕС. Регионализмът има силни позиции в границите на
Европейския съюз, които са свързани с това, че ЕС, държавите-членки и регионите се допълват взаимно. Това обстоятелство произтича от факта, че
регионите заедно със самоуправляващите се териториални общности са основните стълбове на демокрацията, които дават своя принос за развитие на
обединена Европа и се явяват основни партньори в нейното социалноикономическо развитие. За целите на регионализма ЕС е създал Асамблея на
европейските региони, която от своя страна е приела като основен документ
– Декларация за регионализма. Това е документ, съставен от насочващи норми и стандарти. Декларацията не е харта, която фиксира минимални норми за
признаването на даден регион, а само очертава насоките, в рамките на които
регионите могат да се развиват. Целта на регионализма в Европа е да създаде
условия за поемане на по-големи отговорности от страна на регионите за
решаване на проблемите на гражданите.
Голямото разнообразие от региони в границите на ЕС предполага и
голям брой модели и методики за усъвършенстване на регионалното развитие и свързаните с него норми и стандарти. На територията на Европейския
съюз се намират над 300 региона с различен териториален обхват и различна
административна и политическа структура. Тези европейски региони са с
общо население близо 500 млн. жители. Основните характеристики на съвременния подход за регионално развитие включват:
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- широка сфера на действие, обхващаща редица области – социална и
икономическа, инфраструктура, развитие на бизнеса, изследователска и развойна дейност, човешки ресурси, туризъм, опазване на околната среда и др.;
- националните политики, които се стремят да насърчават икономическото развитие на всички региони;
- регионите, които налагат подход за разработване на проекти с многогодишни програми от мерки, насочени към бизнес средата и инфраструктурата;
- интегрираща регионална политика, водена от регионалните власти,
която включва широк кръг от партньори от местната власт, неправителствените организации, бизнеса и социалните общности.
Регионалната политика е насочена към създаване на условия за устойчиво икономическо развитие на регионите на основата на генериране на
богатство, а не на преразпределение на националните ресурси.
От създаването си до сега ЕС се превръща в една от най-големите икономики в света. Според данни на Световната банка и Европейската комисия
в началото на ХХІ век ЕС е втората по големина и значение световна икономика, след тази на САЩ (фиг. 9).

БВП на глава от населението (евро)

Фиг. 9. Участие на световните икономики по показател БВП
Източник: Европейската комисия/Световна банка (2010 г.).
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Брутният вътрешен продукт (БВП) се приема като един от най
найважните показатели за размера на една икономика. Той представлява кра
крайната стойност на всички стоки и услуги, произведени в границите на опр
определена географска територия за известен времеви период, най
най-често за една
година. Много важен показател за икономическия анализ на регионите е
БВП на човек от населението, както и сравнителния
сравнителният анализ между отделните региони за даден период от време.
От 2000 г. до сега се наблюдава
аблюдава трайна тенденция към покачване на
стойността на показателя БВП в ЕС. От 9 трилиона евро през 2000 г. БВП
достига 10,4 трилиона евро през 2004 г. с присъединяването на новите 10
страни-членки на ЕС.. През 2015 г. БВП на Е
ЕС (с 25 страни-членки) се разпределя по следния начин:

Останалите
страни от ЕС-15
14%

Страни-членки от
2004г.
5%

Германия
21%
Испания
9%

Обединеното
кралство
17%
Холандия
5%

Италия
13%

Франция
16%

Фиг. 10. Относителен дял на участие на страните
страните-членки
на ЕС в създаването на БВП за 2015 г.

Водещ дял във формирането на БВП на Европейската общност има
Германия (22% от БВП на ЕС), която заедно с трите други водещи иконом
икономики в ЕС – Обединеното кралство (17%), Франция (16%) и Италия (13%) съзсъ
дават около 2/3 от общия БВП на Съюза (фиг. 10).
10) Двете последни присъединили се страни-членки − Бълг ария и Румъния са с БВП едва 1/3 от средния за Европейската общност. България, независимо
независ
че показва темп на нарастване на БВП на човек от населението, чувствително изостава от средния
показател на ЕС.
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Таблица 7
Брутен вътрешен продукт на човек от населението – средно за страните
от ЕС и България за периода 2011 - 2015 г.
евро
2011

2012

2013

2014

2015

ЕС/28 чл.

25 800

25 500

25 600

26 000

26 500

България

5 300

5 300

5 400

5 500

5 700

Източник: НСИ-2016г.

Съществена роля за постигането на тези големи икономически резултати на ЕС имат и неговите региони. Съгласно приетата декларация за регионализма регионът е териториален орган, създаден на ниво непосредствено
под държавното и притежаващ право на политическо самоуправление. Правомощията на европейските региони са в:
- регионална икономическа политика;
- регионално планиране, строителна и жилищна политика;
- енергия и околна среда;
- селско стопанство и риболов;
- образование на всички нива, университети и научни проучвания;
- култура и масмедии;
- обществено здравеопазване;
- туризъм, отдих и спорт;
- полиция и обществен ред.
Според стандартите на ЕС регионът е най-подходящото ниво за разрешаване на националните проблеми. За статистическо отчитане и сравнителен анализ на икономическите показатели на регионите в Европейския
съюз, на основата на децентрализацията, е въведена така наречената Номенклатура за териториалните единици за статистически цели (NUTS −
Nomenclature of Territorial Units for Statistics), която е йерархическа класификация с три нива: NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3. Регионите от NUTS 1 обхващат териториални единици с население между 3 и 7 милиона жители;
NUTS 2 – с население от 800 хил. жители до 3 млн. жители. Най-малката
териториална единици NUTS 3 покрива население от 150 хил. жители до 800
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хил. жители.
Извън тази класификация, която основно е свързана с регионите, е
класификацията на областите и общините, обозначени като LAU (Local
Administrative Units) − местни административни единици.
Преодоляването на териториалните различия и създаването на устойчиво икономическо развитие на регионите е в основата на регионалната политика на ЕС. Регионалните различия могат да се обобщят по следния начин:
- „център-периферия”;
- устойчиво развитие на регионите;
- производствен сектор;
- инфраструктура;
- доминиране на големите агломерации;
- социално-икономически различия между отделните страни на ЕС;
- различия „север-юг” и „изток-запад”21.
ЕС търси устойчиво развитие чрез намаляване на социалноикономическите различия между страните-членки чрез процеса на кохезия
(сближаване) между отделните европейски региони. Този процес се реализира чрез провежданата за целта адекватна европейска регионална политика.
Европейската регионална политика на практика прилага солидарността между европейските народи, заложена в текста на Договора за ЕС. Тя
представлява съвкупност от нормативно регламентирани документи и инструменти, насочени към реализация на целите на регионалното развитие в
административно-териториалните общности. Инвестира се в потенциала на
регионите, за да се подобри тяхната икономическа конкурентоспособност и
се дава възможност на изоставащите региони да достигнат икономическото
равнище на останалите. Европейската регионална политика има за цел да
създаде условия за икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на икономическите различия в развитието на странитечленки на ЕС. Основните принципи на европейската регионална политика
са: солидарност, взаимопомощ, субсидираност, устойчиво развитие, спра21

Моллов, Б. Регионалната политика на Р България в процеса на присъединяване на
Европейския съюз. София, 2005.
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ведливост, равнопоставеност.
ЕС е определил сегашния планов период за икономическо развитие на
регионите в Европа от 2014-2020 г. За този период основните цели в регионалното развитие са три:
- сближаване;
- регионална конкурентоспособност;
- европейско териториално сътрудничество.
Тези цели се реализират чрез няколко финансови инструмента. Сред
основните финансови инструменти на европейската регионална политика са
структурните фондове. Това е обобщаващо наименование за няколко различни фонда, създадени от ЕС по различно време и с различна цел. Всеки от
тях има своя специфична област на приложение, независимо от факта че се
реализират съвместно. Обхватът структурните фондове се променя в хода на
времето. По инициатива на Европейската комисия се налага промяна в
структурата на финансиране на ЕС. Понятието „структурни фондове” обхваща само три фонда – Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.
Финансирането по трите основни цели се извършва от структурните
фондове на Европейския съюз:
- Цел 1 − Сближаване. Финансира се от трите структурни фонда – Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Тя засяга на първо място и преди всичко тези региони (основно от NUTS 2), чиито БВП на човек от населението е по-малък от 75% от
средния за разширения ЕС, в повечето случаи това са нови страни-членки на
ЕС. Цел 1 е насочена към подобряване на условията за икономически растеж
и заетост в европейските региони посредством повишаване на качеството на
инвестициите във физически и в човешки капитал, развитието на иновациите и обществото − основани на знанието, адаптиране към икономическите и
социалните промени, защита и подобряване на околната среда, както и административна ефективност. Осем страни-членки на ЕС попадат в Цел 1 с
всичките си региони: България, Естония, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния и Словения.
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- Цел 2 − Регионална конкурентоспособност . Тя е насочена извън
най-слабо развитите европейски региони, към засилване на конкурентоспособността на регионите и заетостта чрез изпреварване на икономическите и
социалните промени, включително тези, свързани с отваряне на търговията
чрез иновации, предприемачество, адаптиране на работниците и бизнеса,
както и развитие на пазара на труда. Бенефициенти на Европейския фонд за
регионално развитие и Европейския социален фонд по Цел 2 са региони в
общо осем европейски държави: Ирландия, Гърция, Испания, Италия, Унгария, Португалия, Финландия, Обединеното кралство, както и цялата територия на Кипър.
- Цел 3 − Европейско териториално сътрудничество. Тази цел е свързана със засилване на трансграничното сътрудничество чрез съвместни местни инициативи на междунационално равнище, чрез действия, водещи до
интегрирано териториално развитие, обвързани с приоритетите на Европейската общност. Цел номер три допълва останалите две, защото регионите, които са обхванати от нея, са същите, които са покрити и от целите
Сближаване и Регионална конкурентоспособност. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие.
В заключение трябва да се отбележи че от 1997 г. принципите на устойчивото развитие заемат централно място в договора на ЕС и на държавите, стремящи се да се присъединят към него, което ги задължава да ги прилагат към своята цялостна политика и законова уредба. Резултатите от провежданата през последните години регионална политика показват забележителен напредък по пътя към устойчиво икономическо развитие на регионите
в ЕС. Този напредък се изразява в: хармонизирането на националните законодателства с европейското; изграждането на необходимата институционална рамка на различни равнища на управление; изграждането на механизми
за взаимодействие и обмен на информация; промяна на поведението и мисленето на хората и активно гражданско участие в процеса на вземане на решения.
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Проблемите, свързани с промените в АТУ, винаги са предизвиквали
професионален интерес в голям брой специалисти. В тази насока на мисли е
виждането и изказването на арх. Петко Еврев „Административното деление
е любимо политическо занимание не само на академичните среди, но и на
много политици, когато са на власт”. Минко Памукчиев22 посочва, че за
135 години са проведени цели 27 административни деления и че най-често
административните реформи „са извършени стихийно, необосновано, необмислено и неефективно”. Арх. Тодор Топлийски23 допълва, че „през последните десетилетия са направени неколкократни несполучливи и прибързани
опити в това отношение”. Дончо Конакчиев24 оценява,че „партийнополитическите пристрастия на управляващите не позволяват дори да се
проведе задълбочена експертна дискусия” по проблема.
Арх. Петко Еврев25, в статията си „Не е време за административнотериториална реформа”, смята, че голяма част от политиците, вместо да
съсредоточат усилията си в истински реформи в социалната и икономическата сфера, губят време и енергия за обсъждане и провеждане на административно-териториални реформи. Много от тях са смятали погрешно, че с
ново административно-териториално деление ще могат да оправят негативната икономическа и политическа ситуация. Да не се връщаме много далече
назад в историята ни след Освобождението или след балканските и световните войни, за да откриваме примери за провеждане на необосновани административно-териториални реформи. Нека да погледнем по-близките до нас
действия в тази посока. През 1987 г., при силно централизираното държавно
управление на страната, се проведе административно-териториална реформа, която замени действалите 28 години (от 1959 до 1987 г.) 28 окръга с 9
области с мотива, че те са изживели своето време. Разбира се че тя не можа
22

23
24

25

Памукчиев, М. За ново административно-териториално устройство на страната. //
Арх.-арт форум, №14, 2012.
Топлийски, Т. // Строителство Градът, №3, 2015.
Конакчиев, Д. За броя на общините и областите в България. // Строителство Градът,
№5, 2015.
Еврев, П. Не е време за административно-териториална реформа. // Строителство
Градът, 2015.
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да промени силно централизираното държавно управление и да спомогне за
създаване на впечатлението, че у нас се провежда някаква административнотериториална реформа. Независимо от този факт, със създаването на окръзите, е стимулирано развитието на редица малки градове като Ловеч, Силистра, Разград, Търговище, Видин, Монтана, Кюстендил, Смолян, които прерастват в средни градове с добре развита индустрия, услуги, образование и
култура. Те обогатяват селищната мрежа на страната и успешно балансират
малката група от 6-7 големи града.
Делението на 9 области просъществува до 1999 г., когато отново, по
чисто политически причини, но с погрешни сметки за предстоящ изборен
успех, управляващата партия провежда нова административно-териториална
реформа и възстановява 28-те окръга, наречени области. Това става в момент, когато от ЕС изискват да се определи второто ниво на статистическите
териториални единици (NUTS 2). Деветте области тогава можеха да удовлетворят изискванията за NUTS , но 28-те области не могат да отговорят на
тези критерии. Затова се налага да бъдат въведени т.нар. райони за планиране, които обхващат по няколко области, но не са административнотериториални единици, а само териториални единици − по смисъла на Зак она за регионално развитие. На регионално ниво се появяват два вида териториални единици − районът за планиране от ниво 2 и областта.
Твърде скоро се оказа, че определените райони за планиране не могат
да отговорят на критериите на Евростат за брой на населението им – минимум 800 хил.души. Тези райони за планиране също са прекроени по чисто
механичен начин. Получават се териториални единици, които нямат хомогенен характер и общностни характеристики – нито природо-географски,
нито икономически, нито социално-културни. Разбира се тези райони не са
административни единици. Тяхното предназначение е друго. Те са райони за
планиране на регионалното развитие и за водене на регионална статистика.
Но много по-добре за цялостното управление на процесите щеше да бъде,
ако съвпадаха с административните ни единици на регионалното ниво.
Това обстоятелство наложи отново да се заговори за административна
реформа и ново деление. А дали е необходимо? Не се намират логични доводи за това. Ако в националната територия се определят 9 или 12 нови ад-
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министративни единици, както препоръчва М. Памукчиев, те няма да покриват критериите на Евростат за райони от ниво 2 и пак няма да има съвпадение. Ако се определят сегашните 6 района от ниво 2 за административни
единици, това пък ще е крайно неудачно, защото те са с очертани граници,
които не отговарят на никое от административните деления в миналото и не
представляват традиционно териториално единство и свързаност. Просто са
механично и лошо очертани, само да отговарят на изискването за брой на
населението. Като имаме предвид, че населението на два от районите е близо до долната граница от 800 хил. души, може да очакваме бъдещо прекрояване и може би намаляване на броя на районите. А ако ЕС и Евростат променят своите критерии, пак ли ще трябва да се нагаждаме по тях?
Предложението на Т. Топлийски за определяне на три големи териториални единици на ниво две (NUTS 2) за уеднаквяване на административната единица област (NUTS 3) с шестте сегашни района от ниво две и за въвеждане на междинно ниво между областта и общината – околията (LAU 1),
изглежда твърде усложнено и многостепенно. А както посочихме, шестте
сегашни района за планиране от ниво 2 са много нелогично определени, за
да се превърнат в областни административни единици. Независимо от този
факт в това предложение има рационален елемент, тъй като нивото на околията (или на група от общини около град център) се оправдава от наличието на равномерно разположени в националната ни територия малки градове,
явяващи се културни и административни средища, които са в състояние да
организират около себе си селските периферии.
В тази насока на мисли Д. Конакчиев е по-предпазлив от към конкретни предложения. Той правилно посочва сложността и комплексността на
проблема и споделя, че е необходима „съдържателна реформа”. От друга
страна, обвързва административната реформа с необходимостта от децентрализация и от въвеждането на второ ниво на самоуправление. Но тези две
стъпки зависят не толкова от ново административно-териториално деление
на страната, а по-скоро от волята на политиците за осъществяване на истинска децентрализация и самоуправление. Ако има политическа воля, децентрализацията и второто ниво на самоуправление могат да се въведат и при
сегашното АТУ на страната. Д. Конакчиев справедливо изтъква, че „около
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1/3 от сегашните 264 общини не разполагат с минимално необходимите
ресурси (природни, трудови, капиталови и др.), за да се реализират обективно присъщите им функции на местна власт. Приходите в техните бюджети силно зависят от субсидиите от републиканския бюджет, което
ограничава практически до нула възможностите им за формиране и реализация на местна политика”. С това той подсказва необходимостта от уедряване на общините, за да отговарят на предоставените им права и задължения.
Подобно е заключението и на Т. Топлийски за липсата на административен капацитет в малките общини и необходимостта от уедряването им.
Процесът на осъществяване на териториални промени в нивото на общините, който е регламентиран в Закона за местно управление и местна администрация (ЗМСМА), е силно динамичен и разбира се зависи, и трябва да зависи от волята на местните общности. Досега той се е изразявал в повечето
случаи с отделяне на общини (например Сопот от Карлово, Долна баня от
Самоков, Родопи и Марица от Пловдив, Сърница от Велинград, Средногорие се раздели на цели пет малки общини). По-редки са случаите на обединяване (например Градница и Стоките към Севлиево, Перперек към Кърджали, Стамболово към Хасково). Нелогичното съществуване на малки общини, като тези в Родопската яка над Пловдив, както и общините „градска”
и „селска” при Ямбол и при Добрич, вероятно ще се коригира в бъдеще, но
не и с налагане отгоре, а с узряване и осъзнаване отдолу, зачитайки правото
на самоуправление. Авторът е убеден, че обективно протичащите процеси за
формиране на агломерации при някои големи градове ще наложат сдружаването на общини около тях за решаване на общи проблеми в планирането и
управлението на процесите, а вероятно ще доведат и до естествено и логично уедряване на някои общини.
Според арх. П. Еврев, независимо от верните разсъждения за зависимостта между териториално урбанистичното развитие и АТУ на страната се
надценява необходимостта от нова административно-териториална реформа.
Той определя, че тя не е панацея и едва ли може да оправи ситуацията в периода на икономическа криза. Сегашното административно-териториално
деление не е причината за неудачното положение в икономиката и в социал-
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ната сфера. Не мога да се съглася с твърдението на М. Памукчиев, че действащото сега административно-териториално устройство „е крайно неефективно и порочно, че не спомага за успешното развитие на страната и е
една от основните причини за упадъка на страната, за ниския жизнен
стандарт на хората”. Не считам, че „без промяна на административнотериториалното деление не е възможно да се реализира ефективна политика за преодоляване на достигнатите недопустимо високи нива на регионални диспропорции”, твърди Д. Конакчиев.
Арх. П. Еврев смята, че сега не си струва да се прави нова административно-териториална реформа и ново деление. Нова административнотериториална реформа не би променила ситуацията на социалноикономическото развитие в положителна посока. Сега не е времето за административно-териториална реформа. Това ще отклони енергия и ресурси от
реално належащите реформи в здравеопазването, образованието, социалната
сфера. Реформи, които не зависят в никакъв случай от броя на районите или
областите. Не административни, а други реформи и реални действия биха
били от полза за излизане от кризата и за бъдещия просперитет на страната.
„Независимо от всичко 28 области-окръга са едно от най-удачните административни деления, просъществували най-дълго, вече над 40 години. Областните градове са важни опорни звена в йерархичната система от урбанистични центрове, които имат решаващо значение за обхващане на цялата ни територия с активности и услуги от високо ниво и за намаляване на негативните ефекти на териториалните периферии. По-важно е, вместо да правим
нескончаеми административни реформи, да намерим подходи и механизми
да стимулираме развитието на тези средни градове центрове и чрез тях да
балансираме територията и да намалим регионалните неравенства.
В ЕС сме на последно място по БВП, с около 40 милиарда евро годишно, с 5 500 евро/год. на жител. От съседни наши държави Румъния е с
6 500, Словакия е с 13 300, Чехия е с 14 200, Унгария е с 9 900, при средно
равнище за европейския жител 25 700 евро годишно.
Тодор Топлийски смята, че сега е моментът за реализиране на административно-териториална реформа. Според него усилията трябва да бъдат
насочени към териториални структури, обхващащи комплексно дейностите
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за развитие и повишаване на качеството на живот на населението в по-голям
обхват. В тази насока на мисли той предлага въвеждане на една и стара, и
нова териториална структура – околията, която би изиграла положителна
роля в този момент. Според него тя не бива да се възприема като панацея за
отстраняване на всички негативи в тази област до сега. Вероятно са възможни и друг вид териториални общности, най-вече около големите градове:
селищни системи двуградия, триградия със значителен брой населени места.
Околията би могла да се приеме като първа стъпка в окрупняването на селищната мрежа след областта. В нея пътната мрежа, общественият транспорт, местоживеенето, местоработата, инженерната инфраструктура и т.н.,
както и неоспоримият градски център − като културно и административно
средище с изграден сграден фонд − са важни опорни точки. Съгласно европейските изисквания, ако се приеме условно, че 6-те района за планиране (3
на север от Стара планина и 3 на юг) са приемливи за нашите географски и
икономически условия, те биха могли да бъдат областите с всички свои правомощия като административни единици от ниво NUTS 3. В техните граници биха могли да се формират известен брой околии от ниво LAU 1. Общините със своите общински съвети, като избираеми органи (било като център
на околия или други настоящи общини), да се превърнат в териториална
единица от ниво LAU 2. Селските населени места, надхвърлящи 5 300 броя,
е възможно да имат друго обозначение. По-конкретни са изискванията за
районите за планиране, които се явяват от ниво NUTS 2 – от 800 хил. жители до 3 мил. жители. Двете източни черноморски области с центрове Варна
и Бургас имат малко над 2 милиона население и могат да са един от тях.
Вторият – Северозападен по Дунава и на юг до южната ни съседка с центрове Плевен, Видин и София с около 3 350 000 жители. Третият − до южната
ни граница с център Пловдив, около 1 800 000 жители. Арх. Топлийски смята, че предлаганата структура е подходяща за размера на страната ни, където
границите на околиите съвпадат с тези на областите, а те с границите на
уедрените териториални модули за финансиране с европейски средства. Това няма да влезе в противоречие с Евростат и при възможни промени в техните изисквания. Дали областите ще бъдат с 1-2 повече или по-малко на
север и на юг, при наличието на два големи планински масива (Стара пла-
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нина, Родопския и Рило-Пиринският) това не трябва да притеснява европейската администрация. Предлаганите идеи за обновяване на административно-териториалната структура на страната цели по-видимо и успешно
повишаване на БВП и чувствително нарастване на държавния бюджет.
3.3. Възможности за подобряване на административно-териториалното
устройство на Р България
Регионалната политика на Р България се основава на Конституцията й,
съгласно която държавата „създава условия за балансирано развитие на отделните райони на страната и подпомага териториалните органи и дейности чрез финансовата, кредитната и инвестиционната политика”. В
европейската теория и практика районирането има първостепенно значение
за регионалните изследвания. То представлява основен вид класификационна схема, която позволява да се регистрират териториалните различия, а
след това да се търсят причините за тези различия, като на тази основа се
разработват програмите за перспективно териториално развитие.
Приемайки европейския опит в областта на регионалното развитие, в
Закона за регионално развитие е записано, че за целите на планирането,
програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението и
оценката на регионалното развитие се обособяват райони, които се разделят
на нива, в съответствие с изискванията на общата класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана в ЕС.
Районите, които образуват ниво 1, не представляват административнотериториални единици и са с териториален обхват:
1. Район „Северна и Югоизточна България”, включващ Северозападния район, Северния централен район, Североизточния район и Югоизточния район.
2. Район „Югозападна и Южна централна България”, включващ Югозападния район и Южния централен район.
Районите, които образуват нива 2, не представляват административнотериториални единици и са с териториален обхват:
1. Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Ловеч,
Монтана и Плевен.
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2. Северен централен район, включващ областите Велико Търново,
Габрово, Разград, Русе и Силистра.
3. Североизточен район, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен.
4. Югоизточен район включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.
5. Югозападен район, включващ областите Благоевград, Кюстендил,
Перник, Софийска и София (столица).
6. Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.
Районите, които образуват ниво 3, представляват административнотериториални единици и обхващат територията на отделните области. Районите от съответните нива са териториална основа за провеждане на държавната политика за регионално развитие.
Създаването на районите за планиране е обусловено от изискванията
на регионалното планиране и по-специално от изискванията, поставени във
връзка с присъединяването на България към ЕС, където районите от второто
равнище на Номенклатурата на териториалните стратегически единици
(NUTS) са основен обект за планиране, програмиране, прилагане и наблюдение по Цел 1 на структурните фондове на ЕС, свързана със стимулиране
на развитието на изостаналите региони-райони, в които БВП е под 75% от
средния за Европейската общност.
Асамблеята на Европейските региони (АЕР) през 1996 г. приема Декларация за регионализма, чиято цел е увеличаване на ролята на регионалното развитие не само на територията на страните от ЕС, но и извън нея. АЕР
представлява почти 300 европейски региона с различна политическа и административна структура, с общо население близо 500 млн. жители. Декларацията за регионализма, приета от Асамблеята на европейските региони,
илюстрира също така и факта, че регионът е най-добрата организация за
решаване на националните проблеми по подходящ и независим начин. Европейските държави следва да дават на регионите възможно най-големи
правомощия и да им прехвърлят ресурси за тяхното прилагане.
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Главното предизвикателство пред България е намирането на баланс
между приоритетите на общините, областите и районите за планиране. Този
процес е реално обвързан с основните принципи на европейската регионална политика. Всичко това създава реална възможност за правилното и успешното усвояване на структурните фондове и Кохезионния фонд. Основно
финансовите средства се предоставят от Европейския фонд за регионално
развитие (ERDF) − за да се подпомага развитието на най-изостаналите региони на ЕС.
Степента на социално-икономическо развитие на районите за планиране в България зависи много от наличието на големи градове в тях. Големите градове концентрират основна част от социално-икономическите функции и дейности на страната. Те ще продължават да се развиват като мощни
икономически центрове с разнообразни регионални функции. В проекта
ESPON на Nordregio и партньори от 2003 г. за мрежата от функциониращи
урбанистични ареали (FUA) в Европа е оценено, че в България има един
такъв ареал-град от Европейско значение (MEGA) − София, три ареала градове с междунационално/национално значение – Пловдив, Варна и Бургас и 12 ареала-градове с регионално/локално значение, т.е. първата група от
28-те областни градове, без посочените три от втора група.
Процесите за социално-икономическо развитие на районите за планиране в България са свързани с развитието на процеса на трансгранично сътрудничество, а то е пряко свързано с десетте общоевропейски транспортни
коридора (ОЕТК), пет от които преминават през територията на България.
Това са трансграничните транспортни коридори IV, VII, VIII, IХ и Х. Изграждането и функционирането им засягат всички райони за планиране в
страната, изискват големи инвестиции за физическото интегриране на националната инфраструктура в европейската, в резултат на което ще бъдат подобрени транспортните връзки и повишена кохезията между Българи и
страните от ЕС.
Социално-икономическите различия между районите за планиране в
страната не са толкова драстични, с изключение на голямото изоставане на
северозападния район за планиране по основния икономически показател −
БВП на човек от населението. Значително по-големи са вътрешнорегионал-
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ните социално-икономически различия – между областите и общините в
районите за планиране. Почти във всички райони за планиране, включените
в тях области и общини показват типични социално-икономически контрасти от вида „център-периферия”. Показателен пример в това отношение е
област Варна, където община Варна и община Девня са концентрирали около 92% от икономическите функции и дейности на областта, а останалите 10
общини имат общо 8%.
Всички 28 областни градове в страната имат ролята на изявени икономически и урбанистични центрове с регионален характер, което определя и
вътрешните регионални диспропорции. Особено засегнати от проблема
„център-периферия” в това отношение са граничните територии, много от
селските територии, някои територии в индустриален упадък. Тези специфични за страната в социално икономически аспект регионални различия
налагат специално внимание при провеждането на националната регионална
политика. Много административно-териториални единици, особено на локално равнище, се намират в критично социално-икономическо състояние и
водят до редица негативни социални и социално-демографски процеси с
неясен дългосрочен ефект.
Бъдещото социално-икономическо развитие на страната е свързано с
основните урбанизационни центрове и техните полета на социалноикономическо влияние, които налагат преосмисляне на административнотериториалното устройство на страната на базата на новите реалности. Запазва се определящата роля на градовете-центрове за социалноикономическото развитие на даден регион, на основата на създадената от
тях субурбанизирана територия, т.е. подчинена на икономическото влияние
на града-център. На тази основа в границите на административнотериториалните единици ще се решава проблемът „център-периферия”. От
особено голямо значение за неговото решаване ще бъде съобразяването както с новите социално-икономически и геополитически реалности, така и с
реалното социално-икономическо състояние на административнотериториалните общности в страната. В тази насока определящи ще бъдат:
- влиянието на големите градове, на основата на концентрираните в
тях икономически функции и създаден потенциал;
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- нарастващата роля на интензивния фактор за развитието на урбанистичните центрове, като екстензивното им териториално развитие ще се
основава на субурбанизацията;
- намаляващото значение на демографския фактор, на основата на
общото демографско състояние и прогноза, и силно ограничените демографски възможности на малките населени места да „отделят” трудов ресурс
за урбанистичните центрове;
- ограничените природни ресурси и икономически потенциал на
страната не създават условия за формиране и образуване на мощни урбанизирани територии и центрове, характерни за регионите в Западна Европа.
За намаляване на регионалните социално-икономически различия и
преодоляване на проблема „център-периферия” съществено значение има
стратегията „Европа 2020”, където са залегнали определени мерки за решаване на регионалните проблеми и възможностите за финансиране на определени проекти по линията на европейските структурни фондове и основно от
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
От тази гледна точка районите за планиране ще създадат условия за:
- обособяване на по-големи териториални единици в България, които
да доведат до по-голям ефект от насочването и локализацията на инвестициите в определени райони на страната;
- повишаване на БВП, както в отделните райони за планиране, така и
в национален мащаб и достигане на равнището на западноевропейските региони в това отношение;
- намаляване на структурния риск и възможност за разкриване на нови работни места и стабилизиране на съществуващите;
- ефективно прилагане на принципите и изискванията, заложени в
Националната стратегия за регионално развитие, като областите и общините
ще изпълняват конкретни регионални задачи;
- интегриране по най-различни направления и дейности със западноевропейските региони на основата на принципите на регионализма в Европа;
- разширяване на местното самоуправление на регионално равнище и
прилагането на Европейската харта за регионално самоуправление;
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- намаляване на негативните последици от проблема „центърпериферия”, съществуващ на базата на сегашното влияние на областните
центрове към останалата територия, чрез създаване на мрежа от градовецентрове за социално-икономическо развитие на даден район за планиране;
- определяне на университетските центрове като потенциал за разработване и прилагане на регионалните програми на основата на иновационната регионална стратегия.
На тази основа авторът на изследването счита, че успоредно с провеждането на административно-териториална реформа в страната е необходимо
да се разработи и приложи Национална урбанистична стратегия, определяща
основно инвестиционната привлекателност на територията на административно-териториалните единици и тази на големите градове. С разработването и изпълнението на такава стратегия ще се определят силно развитите
икономически центрове, които ще бъдат икономически катализатор за повишаване на БВП в даден район за планиране.
Заключение
Предложеното научно изследване, свързано с административнотериториалното устройство на страната, определя ролята и значението на
регионализма за повишаване на социално-икономическото развитие на териториалните общности на различни равнища на управление. Необходимо е
да се отбележи, че без промяна на административно-териториалното устройство не е възможно да се реализира ефективна политика за преодоляване
на достигнатите недопустимо високи нива на регионални диспропорции
чрез икономически растеж, т.е. повишаване на БВП на човек от населението.
На тази основа авторът на изследването застава зад необходимостта от
реализиране на административно-териториална реформа в страната. При
положение че не се реализира реформата, няма да се случи нищо ново в
държавата, което ще потвърди мотото на изследването, че ако повтаряме
едно и също действие, не можем да очакваме различни резултати.
Административно-териториалната реформа може да се реализира, като
районите за планиране, които сега, според Закона за регионално развитие, са
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териториални единици, се превърнат в административно-териториални
единици със своя структура на управление и собствен бюджет. По този начин ще се постигне:
- по-ефективно реализиране на регионалната политика в страната;
- адаптиране към европейските изисквания за определяне на регионите от съответното ниво;
- създаването на „шест малки правителства” с бюджет и структура на
управление;
- създаване на реални условия за по-голяма прозрачност при вземането на управленски решения за съответната територия;
- възможност за прилагане на Европейската харта за регионално самоуправление;
- ефективно разпределяне на финансовите средства от външните донори на шест района , а не на 28 области;
- намаляване на негативното влияние на проблема „центърпериферия” с ограничаване на административното влияние на областните
градове;
- градовете-центрове в рамките на района за планиране да станат основен елемент от селищната мрежа;
- оформяне на центрове със силно поле на икономическо влияние, с
възможности да повишат два пъти БВП на човек от населението;
- областите и общините в състава на съответния район за планиране
ще станат изпълнители на програмата и мероприятията, залегнали в плана за
развитие;
- ефективно използване на факторите и ресурсите и намаляване на
социално-икономическите различия в областите и общините;
- реална възможност за прилагане на Европейската харта за регионално самоуправление.
Колкото по-голяма по територия и население е дадена административно-териториална структура, толкова по-отговорна е тя за това какво се случва на нейната територия. При това обстоятелство, от гледна точка на субсидиарността, разстоянието между властта и гражданите се увеличава. При
положение че териториалната единица е по-малка, състоянието е обратно,
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т.е. възможностите за манипулативно местно самоуправление се увеличават,
степента на отговорност намалява, както намалява и разстоянието между
властта и гражданите.
От тази гледна точка може да бъде направен изводът, че различните
варианти за административно-териториална реформа на регионално равнище могат да окажат сериозно влияние върху местното равнище на управление − общините. Това обстоятелство налага прецизно отчитане на това влияние, което е от изключителна важност за стабилността на административно-териториалното устройство на страната. В тази насока е необходимо да
се възприеме принципът, че всички разчети за възможна административнотериториална реформа на второ ниво следва задължително да бъдат представени с комплект от идеи за отражението върху останалите административно-териториални единици. В този случай е валиден принципът за съвместимост и допълняемост при спазване на действащото административнотериториално устройство и съхраняемост на функционирането на съществуващите административно-териториални структури.
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FUA − Функциониращи урбанистични ареали.
REALIZATION OF A NEW ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL
PLANNING OF REPUBLIC OF BULGARIA − BASIS FOR APPLYING
THE EUROPEAN PRINCIPLES OF REGIONALISM
Prof. Dr Konstantin Kalinkov
Abstract
In the present study the author examines the administrative and territorial planning
as a basic, immutable principle in the organization and administration of each country.
The administrative and territorial planning reflects most completely and comprehensively
the democratic character and content of the general government − through the
combination of the perceived and established model of political organization of society
and the principles and the nature of the existing state system.
The author is for the realization of a new administrative and territorial division of
the country, and proposes that territorial units (the planning regions) become
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administrative and territorial ones (such as are the provinces and municipalities at
present), through amendment of the fundamental law − the Constitution. On that basis the
planning regions will have their own administrative structure and budget. This
circumstance will lead to a stronger realization of the process of decentralization and
transparency in the management of the administrative and territorial units; the possibility
to apply the European Charter of Regional Self-Government. Greatly reduced will be the
negative impact of the „centre-periphery” issue caused now by the provinces (the former
districts). There will be created conditions allowing us to reduce the socio-economic
disproportions between the individual administrative and territorial units and, last but not
least, to apply effectively the principles of regionalism laid down in the development of
the European Union.
Keywords: administrative and territorial planning, regionalism, „centre-periphery”
issue.
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ДИГИТАЛНИ РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ БАНКОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
Проф. д-р

Въведение
Дигиталните технологии навлизат стремително
във всички сфери на социално-икономическия живот.
Плеяди от финансово-технологични фирми (FinTech),
телекомуникационни компании, интернет концерни и
други доставчици на финансови услуги предприемат
„дигитална инвазия” към изконни територии на природно инертните към иновации традиционни кредитни
институти. Значителен принос за техния „вроден” иновационен антагонизъм
имат създавани с десетилетия организационни проблеми.
По традиция големите банки са със „силозна” структура, която ограничава интегрирането на иновациите в рамките на институционалната организация. Преобладаващата част от членовете на директорските бордове и
главните изпълнителни директори нямат не само нужната професионална
експертиза, но дори елементарна технологична грамотност. Форсираното от
съображения за времеви дефицит желание за култивиране на ново реинженерингово „съзнание” разширява потенциала за силово въздействие на топмениджмънта, без да дава резултат в конкретно измерими ползи. Точно обратното, това „консервира” старите стереотипи и демотивира персонала,
който демонстрира нескрит стремеж за „освобождаване” от всякакви иновационни въздействия.
Не по-малка роля за задържането на дигиталната трансформация играят наследените информационни системи, прекъснатата връзка между IT департамента и инстанциите на стратегическо и оперативно равнище, както и
недостатъчната (или въобще липсваща) координация във и между специали129

зираните иновационни екипи. Често пъти те са натоварени с разработването
на нови технологии, без да познават нуждите на клиентите или същността
на проблема, който трябва да бъде решен.
На този фон не е никак учудващо, че дигитализацията се приема като
„частен” проект на всяка бизнес линия, която изготвя дигитална „директива”
и я възлага за изпълнение на новоназначен „дигитален” ръководител. Той
изгражда екип, получава бюджет и след приключване на една или друга
фрагментарна иновация, нещата се връщат в „нормалното” си русло. Прониквайки до най-ниските „етажи”, секторният егоизъм възпрепятства изграждането на адекватна организационна структура на иновационния процес.
Това затруднява координацията между процесите, удължава времето за иновация и пазарна адаптация на продукта, предизвиква ревизии на стойностната верига, намалява клиентската удовлетвореност и катализира клиентска
миграция към атрактивните оферти на новите финансови „терминатори”.
Такива реалности ще продължават да притесняват ръководствата на
класическите трезори, докато те не осъзнаят, че дигитализацията диктува
съвършено нови „правила на играта” и във все по-голяма степен ще олицетворява обичайното „агрегатно състояние” на техните банки. Водени от такова разбиране, те са принудени да предприемат радикални организационни
промени, които гарантират бърза „проводимост” и ефективна реализация на
клиентско центрираната стратегия за „дигитално пътуване”. Тяхното внимание трябва да се насочи по-конкретно към създаване на дизайн и „конструиране” на „по-елегантна” организационна структура с компетентни инстанции и екипи, които ще „транслират” дигиталните иновации към всеки бизнес сектор и ключов процес.
Тези стъпки към новото дигитално битие на банките попадат във фокуса на това изследване. Без претенции за аналитична прецизност и за безспорност на направените заключения то цели да систематизира основните
изводи за влиянието на дигитализацията върху структурните и функционалните измерения на банковата организация, да открои най-важните проблеми
и да очертае някои от приоритетите на банковите ръководни и управленски
инстанции за тяхното оптимизиране съгласно наложените „нови нормалности”.
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Извън обхвата на студията остават редица други теми, всяка от които
има пряко отношение към влиянието на дигитализацията върху дейността на
банките и може да бъде обект на специално изследване: подходите за изследване на дигиталната им „зрялост”; конфигурацията на бизнес моделите и
дизайнът на конкретни продукти/услуги в основните сфери на банкирането;
общуването между банките и техните клиенти чрез социалните медии; възможностите за прилагане на „облачните” технологии и на „мрежовите” концепции от типа „Интернет на нещата” в ежедневното клиентско обслужване;
вариантите за избор на печеливши опции за партньорство между кредитните
институти и техните конкуренти; „отзвукът” на дигиталната промяна върху
организационния статус на чуждите субсидиари и на малкото останали български банки у нас и др.
Изложението е структурирано на две нива. На първото се представят
доминиращите концептуални виждания за дигиталните рефлексии върху
банковата организация, а на второто – становища на авторитетни експерти и
резултати от проучвания на водещи консултантски компании, които ги потвърждават, допълват или опровергават. Напълно съзнаваме, че подобен подход може да затрудни читателите при осмислянето на тази твърде специфична, неизследвана в нашата литература и непозната за широки кръгове от
банковата общност у нас проблематика. Много се надяваме обаче изложените тук постановки да провокират у мнозина интерес за по-задълбочено проучване на основните събития и „откритите” въпроси, съпровождащи триумфалното настъпление на дигиталните технологии в съвременното банкиране.

1. Дигитализация и организационно структуриране
1.1. Дизайнът на „икономизираната” организация
Симбиозата между физическия и дигиталния свят (digital + physical =
digical) предоставя съвършено нови възможности за създаване на стойност
във всички бизнес сфери (Rigby, Tager 2014: 1). „Дигикалната трансформация не означава само дигитализиране на съществуващото. Важно е преди
всичко да се премине системно през всяка стъпка на контакта с клиента, за
да се създаде една затворена система” (Sinn 2015: 12). Тази аксиома е на-
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пълно валидна и за банките, които „трябва да определят ясно дигиталния
дневен ред и да селектират правилните инвестиции между „стани дигитален” и „бъди дигитален” и след това да изберат опциите в рамките на всяка –
от това кои бизнес платформи да приоритизират и трансформират
(„phygital” − physical and digital transformation), до това кои дигитални бизнес инициативи ще се прилагат и кои ключови процеси ще се дигитализират” (Accenture 2016b: 2). Така най-общо би могла да се представи еволюцията на често олицетворяваната с „тухли и хоросан” класическа кредитна
институция към „бионичната банка”, която оферира атрактивни комбинации между дигитална функционалност (бързина и удобство) и грижовно
човешко общуване1 .
Оказва се, че един от най-трудните преходи към това ново битие не е
технологията, а изборът на подходящ проект на организационно-структурна
промяна, която трябва да гарантира успеха на клиентски центрираната стратегия. „Въпреки усилията „на старта” за укрепване и насърчаване на онлайн
и мобилните възможности голямата картина е за организационното преустройство. Лидери, бизнес силози и персоналът в цялата банка трябва да се
качат на борда. Епизодичните усилия на филиалните, дигиталните, продуктовите, продажбените и маркетинговите екипи няма да позволят на банката
да говори на един глас, което е от решаващо значение в епохата на ускорена
дигитална миграция” (Musto, Kadin 2015).
Един от ключовите императиви на дигиталната промяна е изискването
за „икономизиране” на банковата организация – основен „стълб” на позабравената концепция „Lean Banking”. Това „е необходимо, за да се компенсира нарастващата сложност в регулацията, изискванията на клиентите и
технологията. Без активен опит за опростяване банките се сблъскват с отс-

1

Вж. подр: Walsh et al. 2015. Horváth & Partners определя дигиталната промяна като
„разходка” (Digital Change Journey), която комбинира методи на модерния мениджмънт на промяната (Change Management) с дигитална мултимедийна комуникация.
Вж.: Hiendlmeier u.a. 2016: 2. Няколко години преди глобалната финансова криза с
определението „The Bionic Bank” се представят кредитни институти (например британската Royal Bank of Scotland) с експандираща критична маса в резултат на ограничен растеж и/или от покупки (придобивания) на други банки и финансови институции (Ringshaw 2014).
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лабващ контрол, спираловидно нарастване на разходите, както и невъзможност за успешно изпълнение на програми за промяна. Опростяването трябва
да се извършва по четири оси: продукти, канали, организация и процеси (...).
Организационните параметри, в частност, могат да бъдат опростени чрез
премахване на ненужните слоеве на управление, регулиране на правилните
контролни участъци и реорганизация по протежение на една доминираща
организационна ос. Входовете на процесите и дейностите трябва да бъдат
стандартизирани” (Aré et al. 2014).
Други считат, че опростената и гъвкава банкова организация „има максимум осем организационни слоя и осем души в контролния офис. Талантът
се култивира и управлява и там е налице кооперативна култура за висок риск
и регулаторни отношения” (Saudjana 2015) 2. Според анализатори от
McKinsey опростяването трябва да се извършва в шест измерения: дистрибуция, операции, информационни технологии, продуктово развитие, клиентски
изживявания и организационна структура (Jacques et al. 2016: 4-6) 3.
2

3

Това мнение се подкрепя от проучване сред 36 банкови главни изпълнителни директори в Швейцария, според които най-големият потенциал за повишаване на организационната ефективност се крие в оптимизацията на йерархичните нива и на
контролните участъци. Докато днес тези принципи прилага само една на всеки шест
банки, почти половината имат за цел да го направят в рамките на следващите пет
години. По същия начин повечето банки се надяват в по-голяма степен да „експлоатират” предимствата на централизацията. Констатира се, че ефективната организация ще увеличи скоростта и гъвкавостта на процесите по вземане на решения, което
ще рефлектира позитивно върху способността за иновации в резултат на създадените допълнителни ползи за клиентите. Вж.: Deloitte. Lucerne University of Applied
Sciences and Art 2016: 14-15.
Авторите различават два подхода за неговото осъществяване. Тъй като чрез фрагментарния подход то трудно може да се реализира и поддържа едновременно, днес
пред банките се откриват две възможности. Първата е да се приложи цялостна (холистична) трансформация, насочена едновременно към посочените по-горе шест
ключови области. Втората е да се създаде изцяло нова банка (при запазване на основната институция), след което клиентите да мигрират към нея. Холистичната
трансформация трябва да започне с пълно ангажиране на ръководството към процеса, изискващо две или повече години на интензивни усилия. „Пътуването” в тази
времева рамка включва три основни фази: пълно демонтиране, вземане на решение
и въвеждане (изпълнение). Първата фаза протича „отгоре-надолу” и се съпътства
от дълбок, целеви анализ на всяка от шестте комплексни сфери. Тук се идентифицират възможностите за опростяване и се оценяват „здравето” и капацитетът на основната организация. Вземането на решение се базира върху процеси, които анга133

Решените на радикална промяна банки създават организация, която е
„наистина клиентски фокусирана, с висок дял на клиентски експонирани
роли и икономизирани функции на средните и бекофиси. Тези банки елиминират няколко управленски слоя, в резултат на което придвижват ръководителите по-близо до фронта” (Grebe et al. 2016b: 20)4. В същия смисъл се констатира, че с „по-пъргава и опростена организационна структура” новата банка „ще се фокусира върху по-икономизирано управленско ядро, с гъвкави
екипи, които адаптират своята експертиза към променящото се пазарно търсене. По подобен начин бордовете ще рационализират своите процеси по
вземане на решения, като ги категоризират според сложността и риска, и ще
определят отговорността и процедурите по категории” (Jacques et al. 2016: 6).
Следователно, като ключов „адресат” на дигиталната промяна, организационното реструктуриране трябва да изгради такава „носеща конструкция”, която позволява на дигиталния бизнес „да се разтваря (…) в капилярите” (Berghaus et al. 2015: 22). Така бизнес миксът и обемът на ресурсите се
съвместяват и „закотвят” в „икономизираната” организационна рамка според възможностите (капацитета) на бизнес модела, т.е. допустимите разходи
са функция на целевите приходи. Успешното „опростяване на широк фронт”
генерира потенциал за 30-50%-но намаляване на разходната база, а оттук –
за постигане на по-висока оперативна ефективност. Растежът се управлява
преди всичко чрез подобряване на клиентските впечатления от банковото

4

жират всички нива на организацията и внушават креативно чувство за собственост.
Добре разработените планове съдържат целеви дати за завършване, разпределят отговорностите за изпълнение и включват смислени показатели за изпълнение. Изпълнението изисква внимателно координиране и едновременно прилагане на различни
по обхват инициативи. Тук от решаващо значение са пристрастността към действието, фокусирането върху оперативните равнища и високата бдителност за поява на
предизвикващи загуби (down-side) рискове. Вж. подр.: Jacques et al. 2016: 6-7.
Опростяването на организацията се разглежда като един от петте лоста за постигане
на оперативно и дигитално съвършенство наред със: финансовото изпълнение (резултатите); предимствата в обслужването на клиентите и в продажбите; ефективните и ефикасните процеси; базовите възможности, включително намаляването на
комплексността и подобряването на капацитетите чрез въвеждане на дигитални канали, използването на дигитални технологии за автоматизация на процесите „от
край до край”, нарастването на потенциала за управление на данни за по-добро обслужване на клиентските потребности. Вж. подр.: Grebe et al. 2016b: 21-26.
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обслужване, намаляване на загубата на клиенти, по-бързо предлагане на
нови продукти, придобиване на дълбоки прозрения за клиентите чрез обработка на „големи и умни” бази данни, използване на софистицирани анализи
и т.н.5
„Разбиването” на „силозната” структура и „отварянето” на регулаторите към небанкови предприятия за финансови услуги дават на банките „зелена светлина” за сътрудничество с външни партньори. Става дума преди
всичко за сближаване между „бизнес орбитите” на традиционни кредитни
институти и FinTech компании, извоювали си прозвището на „младите луди”, „дигиталните нападатели” във финансовата индустрия и „сегашните
експерти по дигитални клиентски изживявания”. По този начин се преодолява дефицитът във вътрешната експертиза6, осигурява се достъп до допълнителни източници за финансиране на иновациите7 и се ускорява времето за
тяхното въвеждане8.
1.2. Отговорността на висшето ръководство и топ мениджмънта
В банките отношение към дигиталната промяна имат различни инстанции. Според някои най-голям дял се пада на IT отдела (59%), следван от
борда на директорите/надзорния съвет (54%); специален отдел (44%); комитетът по стратегиите (40%); отделен щаб (27%) и т.н. (Roßbach et al. 2015:
24). Други считат, че с дигитална иновация са ангажирани 35% от главните

5
6

7
8

Срв.: Jacques et al. 2016: 3.
Шестдесет процента от 544 респонденти на PwC (главни изпълнителни директори,
шефове на информатиката и на иновационни отдели и топ мениджъри във финансови институции, от които 30% банки) от 46 страни поставят FinTechs „в сърцето на
тяхната стратегия”. 78% от изпълнителните директори подкрепят идеята за интегрирането им към топ мениджмънта, а близо една трета (32%) разглеждат партньорството като най-разпространената форма на сътрудничество с FinTech фирми. Счита
се, че това е лесен и гъвкав начин за ангажиране с технологична фирма и за използване на собствените възможности в безопасна тестова среда. Така утвърдените оператори (банките) могат да засилят конкурентната си позиция и по-бързо да „доставят” на пазара своите продукти/услуги. Същевременно двете страни ще са в състояние да идентифицират не само предизвикателствата, но и възможностите за взаимно
допълване. Вж. подр.: PwC 2016: 22, 25.
Вж.: Bergmann, Vater 2015: 3.
Вж.: GFT Expert Survey, 2015: 42.
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изпълнителни директори на компаниите в света, следвани от главния директор по технологиите (Chief Technology Officer, CTO) и шефът на информатиката (Chief Information Officer, CIO) − съответно с 23% и 22% (Accenture,
Economist Intelligence Unit, 2014b: 23). Трети са на мнение, че собствена дигитална стратегия трябва да притежава междуведомствен дигитален отбор
(41%), 32% − C равнището9, 14% − отделът „Маркетинг и продажби”, 11% −
новосъздаден департамент, а само 2% − IT отделът ( WBR Digital 2016: 7).
Четиридесет и два процента от респондентите на други студии (200 CIOs и
IT лидери в Северна Америка от банковата сфера, здравеопазването, фармацията и застрахователни компании) определят CEO като „главният спонсор”
на проектите за дигитално преобразуване на техните организации. За 24%
това е отговорност на CIO, а за 20% − на главния финансов директор (Asen
2016: 4).
Без никакво съмнение дефинирането на стратегия за успешна дигитална трансформация е сред неотменимите и „неделими” компетенции на банковите ръководства, като „правилните инстанции с правилните лица”, мислещи извън парадигмата на банкирането10. Тяхната холистична визия за дизайна и технологията на промяната ще трасира пътя на дигиталните инициа9

10

Тук са позиционирани ръководителите на висшите топ мениджърски инстанции,
чиито „заглавия” започват с „главен” например главен изпълнителен директор
(CEO), главен оперативен директор (COO), главен финансов директор (CFO) и др.
Вж. по този въпрос пар. 2.1.
В рязък контраст с това принципно изискване е фактът, че „банките са водени от
банкери и това е проблемът. Повечето банки имат нулеви професионалисти по технологиите на т.нар. C равнище. Нещо повече – ако на това ниво най-малко една четвърт от хората трябва да са с професионална технологична кариера, сега в почти
80% от банките няма никой от такъв „калибър” (Skinner 2016b). Според Accenture
ситуацията е още по-тревожна: с професионален технологичен опит са само 3% от
главните изпълнителни директори на водещи банки и 6% от членовете на борда на
директорите, а 43% от банките нямат членове в директорските си бордове с някакъв
професионален технология опит в своята кариера ( Lumb et al. 2016: 6-7). Твърди се
още, че повече „технологично грамотни” директори има в бордовете на банките в
САЩ и Обединеното кралство, но като цяло стойностите са все още ниски (съответно 16% и 14%). С най-ниско представителство по отношение на технологичния
опит са бордовете на китайски (под 1%) и никакво - бразилски, гръцки, италиански
и руски банки. Само 11% от включените в това изследване най-големи банки в света
имат специализирани в технологичната сфера инстанции (комитети). Вж.: Lumb et
al. 2016: 7, 9, 11.
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тиви в рамките на институционалната организация11. За нейното формиране
шефовете и членовете на директорските бордове трябва да имат яснота по
редица важни въпроси12:
13
· Как да изградим подходящата клиентски центрирана организация?
· Какво, на фона на „размиващите се” в резултат от дигитализация
граници на банковото дело, можем да научим от най-добрите технологични
практики в други индустрии и как можем да ги приложим в нашата фирма?
· Какви искаме да бъдем в контекста на технологичното прекъсване –
„ранен осиновител” или „бърз последовател” – и отразено ли е това желание
в нашите инвестиционни планове?
· Как трябва да се развиват нашите основни системи, респ. трябва ли
да предприемем цялостна подмяна на нашата технология или да разчитаме
на постепенна трансформация?
· Трябва ли да въведем когнитивни технологии като изкуствения интелект, „блоковата верига” (blockchain), обработката на естествен език, машинното обучение, роботизирания консултинг и др.? 14

11

12
13

14

Четиридесет и четири процента от някои банки респонденти считат липсата на
единна визия за дигитализацията като бариера пред дигиталната трансформация.
Преди него е наследената технологична среда (50%), а на трето място се нарежда
липсата на умения и опит (38%) Вж.: Infosys Finacle, Efma 2016: 25. Според 95% от
анкетираните в други изследвания съществуващите системи ограничават гъвкавостта на тяхната организация в процеса по бързото и адаптиране към новите технологични постижения и промените в поведението на потребителите, а за 62% това е
значителна пречка. Вж.: Cognizant, Marketforce, Pegasystems 2016: 36.
Lumb et al. 2016: 11.
В цитираното изследване на Infosys Finacle и Efma създаването на клиентски клиентски центрирана организация е приоритет за 78% от банките респонденти. Следват
оптимизирането на каналите за подобряване на омниканалните изживявания на клиентите (74%), по-широкото използване на мобилни и социални технологии (68%) и
др. Вж.: Infosys Finacle. Efma, 2016: 25.
Въпреки че все още се разглеждат като „зараждащи се”, констатира изследване на
IBM Institute for Business Value, днес те „започват да се появяват на радара на много
организации за финансови услуги”. От анкетирани 2 009 банкови изпълнителни директори само 28% са запознати с когнитивните компютърни технологии, 17% считат, че техните организации са готови да ги приемат, а 11% вече са направили това.
52% от водещите банки са наясно с когнитивните технологии, 32% от тях са готови
да ги приемат, а 58% очакват, че те значително ще повлияят върху техните бизнес
линии и функции. Ползата от въвеждането на когнитивните технологии е приоритет
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На тази основа ръководството и топ мениджмънтът ще осъзнаят, че
банковият бизнес не е джубокс с множество грамофонни плочи, на всяка от
които е записана различна „дигитална мелодия”. С други думи, дигитализацията не трябва да се предприема за постигане на „частни” оптимизации във
всяка сфера, т.е. „Digital не е отдел, канал или отделна компетенция, това
просто е работа на банката” (King 2015). Този комплексен иновационен феномен е напълно интегрирана част от бизнеса, която задвижва стратегията на банката15.
В по-конкретен смисъл значението на дигитализацията би могло да се
резюмира така:
Първо, тя „оферира” съвършено нов начин за финансиране чрез технология, поради което създадените в аналогов свят банки могат да постигнат
максимална ефективност на стойностната верига16.

15

16

за 49% от респондентите и се ранжира след повишаването на оперативната ефективност (58%). Като основна бариера пред тяхното въвеждане се посочват разходите (45%), следвани от липсата на IT и свързани с тях умения (43%) и дефицитът на
организационен капацитет за приемане на тези иновации (25%). Вж.: Brill et al.
2016: 6, 14.
Според изследване на GFT при голяма част от банките стратегическото развитие в
сферата на дигитализацията е в пълен ход. Малко над една трета (34%) от респондентите вече са дефинирали такава стратегия, 60% се занимават с нейното развитие,
а 13% вече са приключили с въвеждането на същата. В сравнение с 2015 г. делът на
банките, които са дефинирали и въвели стратегия за дигитализация, нараства от 7 на
9 процента (GFT 2016: 1-2). Близо 95% от респондентите се намират във фазата на
развитие или вече са приключили с дефинирането на своята дигитална стратегия.
Почти липсват такива, които все още „размислят” по тази тема (срв.: IT
Finanzmagazin 2016a). В други проучвания почти половината от анкетираните банки и застрахователни компании придават голямо значение на стратегията за дигитална трансформация. Една четвърт виждат ползите от нея в бъдеще или все още
много се колебаят дали такива въобще има. Малцинство са финансовите компании,
които не разполагат с дигитални модели за изменение или разширяване на традиционния си бизнес. Две от пет преследват такава много агресивно и с висок приоритет,
с използване на модерни технологии, нови подходи в маркетинга. Още близо 30%
работят в това направление целенасочено, но по-малко интензивно. Вж.: d.velop
2016: 24-25.
Досега „Банкерите мислят по обратния начин. Те мислят за това как да се осъществява финансиране за технология, а не как да се прилага технология за финансиране
(...), защото лидерите на банките разбират от риск, наредби, спазване на предписания, счетоводство, счетоводни книги и пари, но те не разбират технологията”
(Skinner 2016b).
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Второ, чрез използването на дигитални активи могат да се създават
нови и „ценни” за клиентите услуги, в резултат на което се постига по-добра
пазарна диференциация, стимулират се бизнес иновациите и се генерират
нови приходи17.
Трето, освен че предизвиква оптимизация на съществуващите ресурси
и процеси, която провокира промяна в бизнес модела, дигитализацията съдейства за повишаване на организационна мобилност на кредитната институция.
Базираната върху тези прозрения стратегия на дигиталната промяна
трябва да представя „дигиталното обещание” на клиентски центрираната
банкова организация по най-изразителен и убедителен начин18. То „комби17
18

Срв.: Andrieux 2015: 7.
Съгласно стратегията „Commerzbank 4.0” до края на 2020 г. вторият по големина
немски трезор ще увеличава устойчиво своята рентабилност. За целта неговото ръководство се фокусира върху основните си бизнес сфери („Частни и малки бизнес
клиенти” и „Корпоративни клиенти”) и цифровизира 80% от сегашните около 1 000
ключови процеси под „покрива” на „дигитален кампус” с участието на максимум 1
000 служители. Досегашната „банка за средното съсловие” (Mittelstandsbank) и
„Корпорации и пазари” се обединяват, а търговията се „връща” обратно в инвестиционното банкиране. Разходите за реструктуриране възлизат на около €1,1 млрд.
Вж.: Commerzbank 2016: 16. Съкращаването на търговската дейност ще намали волатилността на приходите и регулаторния риск и ще освободи капитал за инвестиране в основния бизнес. Очаква се околната среда за формирането на лихвените
проценти да остане сериозно предизвикателство и до края на 2020 г. ще преследва
нетна възвръщаемост на материалните активи (RoTE) от над 6%. Равнище от 8% изглежда постижима цел при повишаване на лихвените проценти. Очакваните приходи към края на този период са между €9,8 и €10,3 млрд., разходната база трябва да
се намали с €1,1 млрд. до €6,5 млрд., а оперативната ефект ивност (cost/income ratio)
- под 66%. В среда на нормализиран лихвен процент тя може да падне до около
60%, а приходите да се увеличат до над €11 млрд. Вж.: Commerzbank 2016: 20. В
резултат от мащабното реструктуриране се освобождават 9 600 работни места, но
същевременно се създават нови около 2 300 в полетата на растеж. Срв.: IT
Finanzmagazin 2016b. Отчитайки нарастващото предпочитание на клиентите към
дигиталните технологии, до 2020 г. Deutsche Bank предвижда да инвестира €750
млн. в нови технологии. Вж.: Martens 2016. В рамките на 3 години (2016-2018) италианската UniCredit отделя €1,2 млрд. за дигитална трансформация, в това число:
продължаваща миграция на трансакциите; дигитализация и опростяване на крайните процеси; дигитализация на управлението на документи; дигитализация на процеси от край до край; разработване на нова дигитална система за обработка на всички
трансакции чрез процесно приложение (core banking system) и стартиране на нови
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нира ползи „от два свята”: новите клиентски изживявания, от външна страна, и креативния ефективен оперативен модел, от вътрешна страна – и двата
като резултат от дигитализацията и на основни технологии, процеси и
структури” (Eistert et al. 2013: 2).
Вече споменатото понятие „клиентски изживявания” придобива изключителна популярност в специализираната банкова лексика. С него се
представя реакцията на потребителите спрямо обхвата и качеството на банковото обслужване през цялото времетраене на тяхната връзка с кредитните
институти. В по-конкретен смисъл то изразява промяната в поведението
(възприятията, преживяванията) на клиента в резултат от създадената за
него полза чрез трансформиране на „пътуванията” му към оферираните от
банката продукти и услуги. От тази гледна точка клиентското „пътуване” е
„маршрутът”, по който трябва да се дефинира и „доставя” „обещаната” полза посредством различни взаимодействия с потребителите в множество „допирни точки”. Но освен че ще предопределя техните реакции (изживявания),
решението на банката да го запази или да го „проектира” наново ще повишава съпричастността им към бизнеса на обслужващите ги банки19.

19

дигитални бизнеси като buddybank. Вж.: Infosys Finacle, Efma 2016: 7. С понятието
„buddybank” се представя „духът” на стартиращо предприятие, което има за цел винаги да „бъде „приятел” на страната на клиента, готов да му помогне и да му даде
добър съвет. Тази иновативна структура ще предлага три традиционни финансови
продукти (разплащателни сметки, кредитни/дебитни карти и лични заеми), но също
така достъпно чрез уебчат и телефон обслужване в режим „24/7”, което може да помогне за решаване на ежедневни задачи например резервации за ресторант, такси за
резервация и планиране на пътуване. Вж.: UniCredit 2016. Тригодишният план за
трансформация на BNP Paribas е може би най-амбициозната и скъпа инвестиция в
света на големите банки. През следващите три години трезорът планира да удвои
инвестициите в технологии, които ще достигнат €3 млрд. (£2,5 млн.; $3,2 млрд.), в
контекста на намерението да се адаптира към промяната в потребителското поведение и за намаляване на разходите. Вж.: Stothard, Arnold 2017.
За съжаление банките все още не са създали необходимата дигитална приемственост във всички клиентски точки. Според някои 55% от трезорите „етикетират” тази
задача като „незавършено производство”, а 53% са все още насочени към части от
клиентския жизнен цикъл. По отношение на степента на интеграция с изживяванията на клиентите преди и след тяхното „завербуване” 71% отговарят, че са работили
в тази насока по различен начин, преди да постигнат напълно интегрирани изживявания, 29% са в началната фаза от тестването на тази идея, 8% не планират търсенето на решения за „обхващане” на пълния клиентски жизнен цикъл, а 10% правят то140

Най-важен принос за формиране на клиентските преживявания имат:
богатият спектър на продукти/услуги, за които клиентът е своевременно и
коректно информиран; техните прозрачни и справедливи цени; непосредственото висококачествено общуване; бързината и сигурността при осъществяване на процесите; резултатите от клиентските проучвания в социалните
мрежи, включително мнения и препоръки на колеги и приятели например за
един или друг вид заем, и др. На този фон може да се констатира, че процесите, които предизвикват позитивни реакции и обогатяват клиентските изживявания, трябва да са максимално опростени и безпроблемни, а „пътуването” на клиентите в „царството на банкирането” да е съобразено с основните събития от техния живот 20.
Такова разбиране трябва да „задвижва” действията на ръководството и
топ мениджмънта в стремежа им да предадат ново съдържание на връзките
по линията „клиент - банка”. Казано по друг начин, „банките трябва да ходят в обувките на клиентите преди да се правят някакви инвестиции − или
рискуват възвращаемостта. Ключът тук е да се започне от пъргавите клиентски реакции и оттам да се работи назад, за да се направи оценка на нуждите
от технологии и изграждане на нов пъргав маркетингов инструментариум”
(Accenture 2016a: 6). Така могат да се привличат клиенти, които или все още

20

ва в посока от нов купувач към застъпник на марката. На въпроса „Как са интегрирани изживяванията на вашите клиенти преди и след тяхното „придобиване”? само
4% отговарят, че новите клиенти ще бъдат безпроблемно интегрирани, благодарение на по-големите усилия за тяхното задържане, 71% работят в момента за интегриране на придобитите канали въз основа на последваща стратегия за формиране на
клиентски изживявания, а след „придобиването” на клиента 25% нямат пряка връзка с историята на отношенията, когато са били насърчавани. Вж.: WBR Digital 2016:
6, 7.
Според някои изследвания „от пет до 10 от най-важните събития на клиента обхващат повече от 70 процента от възможностите на банката да се застъпва за клиентите, така че банките трябва да предвидят тези събития и да създават удоволствие на
клиентите в тези „моменти на истината” (Pratz et al. 2016: 17). „Банките, констатират авторите на цитираната студия, трябва да развълнуват своите клиенти (отново)
чрез разработване на „безфрикционен” модел. В повечето банки днес има редица
търкания в клиентското пътуване. Други обаче драстично опростяват клиентските
изживявания. Barclays например използва таблети за откриване на сметки по дигитален път в университетите, докато ING Direct използва само 30 параметъра за
оценка на ипотечните заявки” (Pratz et al. 2016: 17).
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не използват банкови услуги (например в развиващите се страни), или ги
използват недостатъчно (като в САЩ, където десетки милиони хора използват само ограничен брой от банкови услуги) 21.
Обстоятелството, че изживяванията на клиентите все по-често ще се
създават без среща с тях „лице в лице”, е сериозен тест за дигиталния манталитет на банковите ръководни и управленски колегии. Той би могъл да
се разглежда като:
· необходима „субстанция” за изграждане дигиталната ДНК на
банковата институция22;
21

22

Деветдесет и три процента от респондентите на някои изследвания (436 институции
за финансови услуги с дигитална стратегия – изпълнителни директори, мениджъри
и анализатори, в това число банки, asset мениджъри, застрахователни компании,
фирми за недвижими имоти и др.) са съгласни или напълно съгласни, че нейната
цел е подобряването на клиентските изживявания и повишаването на клиентската
ангажираност (Andrus et al. 2016: 4).
Понякога терминът „фирмена ДНК” се използва като „стенография” на организационна култура и стратегия – метафора, която я прави уникална. „Но там може да
бъде нещо повече от метафора. Разбирането на ДНК на компанията може да ви помогне да знаете какво може и какво не може да се направи, и как да се постигне
гъвкавост и автентичност в един променящ се свят (…) Ако продължим с идеята, че
ДНК определя концепцията на компанията, може би действително да има ограничение върху способността й да се адаптира и да се развива? (…) една компания трябва
да остане вярна на своята ДНК, но има много място, за да се изясни мястото на ДНК
във външната стратегия или вътрешното управление” (Bonchek 2016). Според някои (Dore 2015) дигиталната ДНК има 5 елементи: организационен дизайн, управление на персонала, лидерство, технологична платформа и клиентски изживявания.
Други (Deloitte 2014a: 4) считат, че решаващи фактори за изграждането на дигиталната ДНК са лидерството, управлението на таланта и организационният дизайн.
Проучване на Deloitte Digital и Deloitte Center for Financial Services analysis групира
дигиталната ДНК в пет категории: адаптивност към промяната, сътрудничество,
гъвкава организационна структура, рисков апетит и клиентско центриране. Вж.:
Andrus et al. 2016: 5. Трети отнасят дигиталната ДНК само до конкретни вътрешни
бизнес процеси, а не към развитието на нови дигитални бизнес модели като друга
централна сфера на трансформационно действие. Във връзка със системното й разширяване се правят седем препоръки за стратегическо действие: определяне на актуалната степен на дигитализация (дигитална зрялост); идентифициране на „тежките” хартиени процеси; идентификация и разбиране на нови стойностни вериги; създаване на „пътна карта” на дигитализацията; отказ от изчакване на реда „отгоре”;
„закотвяне” на дигитализацията в инвестиционната политика; осигуряване на дигитален манталитет. Вж.: d.velop 2016: 51-52. Изследване на Accenture отбелязва, че
потвърждаването на собствената ДНК е една от четирите фундаментални стъпки в
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· параметър на „дигиталната” компетентност на висшите инс-

танции, представляваща тяхната специфично позиционирана и авторизирана
свобода за „имплантиране” на едноименната култура 23 в организационните
рамки;
· „ключ за „акордиране” на основните им компетенции по зададения
от дигиталната промяна „тон”24;
· „двигател” на процесите по „конструиране” и въвеждане на клиентски центрирани бизнес и оперативни модели и за тяхното „закотвяне” в
„икономизираните” и „по-прозрачни” организационни структури.
Тези характеристики представят дигиталния манталитет като важна
предпоставка за оценяването на институционалния дигитален капацитет.
Според някои (Duthoit et al. 2015) то се прави с помощта на референтни показатели.25 Други (Dany et al. 2015) считат, че това става въз основа на сценарий за определяне на необходимото инвестиционно равнище, очакваната
печалба и въздействието върху ключови финансови съотношения. Трети са
на мнение, че въпросната оценка е първоначален „фитнес тест” за проверка

23

24
25

дигиталния пейзаж, необходими на банката, за да развива „пъргава” дистрибуция и
маркетинг, независимо от своята специфика. Останалите три са диагностиката на
филиална мрежа, „разходката” в обувките на клиентите и тестването на „сладките
петна” (позиции, където се осигурява оптимален баланс между разходите и ползите). Вж. подр.: Accenture 2016a: 3-6.
Дигиталната култура е комплекс от непрекъснато обогатяващи се ценности, възприятия, нагласи, познания, умения и поведенчески реакции на ръководството, мениджмънта и служителите във връзка с генерирането и реализацията на нови идеи,
концепции и модели за дигитална промяна (Вачков 2016: 39). Тази „материя” все
още не е особено популярна в банките. Според проучване („дигитален стрес”) на
Batten & Company 60% от респондентите (20 реномирани банки и строителни спестовни каси в Германия и Швейцария) не дават индикации за видимо изграждане на
вътрешна дигитална компетентност и дигитална култура, 65% нямат собствени „дигитални” стандарти на продукти/услуги и също толкова имат дигитално пазарно
присъствие под средните равнища. Вж. подр.: OTS: Batten & Company 2016.
Вж. подр.: Вачков 2016: 41-46.
Като дигитални референтни показатели се предлагат: достъпност на продуктите и
дял на активните потребители по всеки канал, функция и продуктови оферти; взаимодействие с клиентите; възможности за плащане, например дигитален портфейл;
дигитална „пътна карта”; процедури за идентификация; поддръжка на мобилни устройства. Новите IT показатели са: индивидуалната визия за клиента, продажбите и
услугите, автоматизацията на процесите и процесната обработка в реално време.
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на дигиталната готовност „в преддверието на дигиталната трансформация”, базиран „върху стандартизиран подход за установяване на актуалната
„дигитална зрялост” на една банка. Той включва кратък анализ на всички
важни измерения като пазари, клиенти, конкуренти, отрасли, организация,
процеси, системи и актуалната стратегическа дефиниция. На тази основа се
прави детайлна характеристика на: действителната и възможната планирана
ситуация; мерките за нейното постигане; потенциалните рискове от трансформацията и на тези от проявление на изчаквателно поведение” (Bubolz
2016) 26.
В стремежа да се противопоставят на редица нови и агресивни пазарни
участници (Google, Amazon, FinTech компании и др.), „високите етажи” в
банките трябва да „вдъхновяват” и да ръководят дигиталната маркетингова революция в техните организации 27. Първата предпоставка за нейния успех е създаването на дигитални маркетингови стратегии за разнообразни
демографски сегменти. Те трябва да се планират около „пътуванията” на
потребителите за покупка на финансови услуги, отчитайки еволюцията в
тяхното поведение. По този начин сегментирането ще се основава върху
преживяванията на клиентите, включително (а в редица случаи – предимно)
при използване на дигитални устройства и канали. Тези фактори параметризират способността им да „изживеят” по-пълноценно създадената от банката
и осезаема за тях добавена стойност по целия жизнен цикъл на тяхното обс26

27

Дигиталната зрялост на една компания e функция на дигиталното проникване в
основните сфери на деловата и активност, например продуктово създаване, маркетинг и дистрибуция, процеси, стойностна верига и връзки с нови участници в екосистемата. По този показател секторът на финансовите услуги е в средата на скалата
(с 39%), където са позиционирани 20% от компаниите, осъществили някои съществени промени. Зад него са само автомобилостроенето (32%) и пакетираните потребителски стоки – 31%. Вж.: Bughin et al. 2017.
Според изследване на ATM Marketplace 61% от 47 водещи финансови институции и
консултантски компании от Западна Европа и САЩ не са доволни от своята маркетингова система и признават необходимостта от подходящ инструментариум за
централно управление на връзките с клиентите, а 70% планират да я променят. На
въпроса какви са най-важните характеристики на успешната маркетингова система
74% от респондентите посочват интеграцията и с управлението на връзките с клиентите (CRM), 71% – омниканалните способности, 56% – лесното създаване и планиране на кампании; 53% – интерактивните маркетингови кампании/проучвания и
27% – интеграцията с таблетите на служителите (Arnfield 2016: 13-14).
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лужване28.
Банковите ръководства могат да решат тези задачи, като „монетизират” предимствата на маркетинговата автоматизация. Така те не само ще
могат да „уловят” основната информация за клиентите още в началото на
тяхното „пътуване”, но с помощта на т.нар. съдържателен маркетинг да ги
насочат към покупка, приемане и „задържане” към стойностната си оферта.
Например създаването на блогове, чието съдържание (статии, коментари,
видео, инфографики и др.) може да се популяризира чрез имейли и социалните медии, ще съдейства да разберат очакванията на потребителите от различни генерации за обслужването в клоновата мрежа или чрез мобилните
канали29. По този начин Relationship мениджърите ще могат не само да изг28

29

Четиридесет и един процента от респондентите на CSI (163 изпълнителни директори на банки в САЩ) посочват дигиталните иновации като най-важният фактор за
подобряване на клиентските изживявания, следвани от новите CRM решения (29%)
и омниканалните инициативи (10%). Вж.: CSI 2017: 22. Някои водещи анализатори
поставят в основата на банковия дигитален дизайн клиентите и подходите към изучаване на техните емоции и поведение. „Аз наричам това buyology (наука за покупката/пазаруването – бел. авт.) (…) – основна наука за дизайн на банкирането в новия
свят на freakonomics (фрийкономията, т.е. проучване на икономиката въз основа на
човешката реакция спрямо стимулите – бел. авт.), където всеки се мъчи да разбере
методите за клиентски покупки, определяна и като наука за разбирането на бизнес
връзките. Тя иска преди всичко да знае защо хората купуват и как се създават бизнес срещи, където се правят покупки, които могат да бъдат възпроизведени отново
и отново. С други думи, това е възможността за създаване на дългосрочни бизнес
връзки, а не само оставане на една продажба (…) Следователно науката за покупката е насочена към клиентските изживявания чрез избор на канал(и)” (Skinner 2014:
27-28). Други считат, че влиянието на новите технологии върху клиентските изживявания, отразяващо начина, по който те ще възприемат дигиталния и реалния свят,
се проявява в няколко насоки: емпатия; интуитивна прозорливост; формиране на
собствена (лична) дигитална сфера; създаване на атмосфера на взаимност между
човека и технологията; персонализиран подход за създаване на убедителни изживявания. Вж.: Adobe, Goldsmith University 2016: 4-12.
Например Wells Fargo Private Bank заменя печатното си списание с дигитална версия, включително с линк за богати клиенти. Spark IQ на Capital One, обслужваща
собственици на малък бизнес, разширява аудиторията за своето уебсъдържание чрез
спонсориране на събития за индустрията. През 2016 г. Regions Bank провежда повече от 60 хил. семинари, включително класове по финансовото управление за спортисти колежани. Тя публикува на сайта си над 300 статии с идеи, насочени към четири аудитории: индивидуални клиенти, малък бизнес, търговци и богати частни
клиенти. Вж.: Burritt 2017.
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раждат доверителна среда за общуване с настоящите, но и да „проектират”
атрактивни платформи за приобщаване на нови клиенти. В този смисъл дигиталните иновации имат изключително важен принос за трансформацията
на маркетинговата функция от център на разходите в двигател на приходите.
Ако бизнес моделът определя механизма за създаване и запазване на
стойността, оперативният модел представя начина, по който тя се доставя
на ключовите стейкхолдери30. Имплицитно ясно е, че в бъдеще решаваща
роля при избора на такъв ще има банковата „дигитална самоличност”, параметризирана от равнището на институционална гъвкавост и степента на
специализация31. Следователно, като отворена екосистема, бионичната банка трябва да се отличава с висока гъвкавост и степен на „икономизиране”,
които ще й позволят да се адаптира към непрекъснато променящите се пазарни ситуации, въведените чрез социални мрежи, бизнес платформи и поведението на новосъздадени технологични партньори.
Предпочитайки да „експлоатират” наличните технологии, традиционните кредитни институти предприемат изключително трудно необходимите
за подкрепа на дигиталните инициативи организационни промени. Това е
характерно най-вече за по-малко гъвкавите банки със сложна инфраструктура и с базиран главно върху физически канали (филиална мрежа) бизнес.
Обратно, много подвижните банки разчитат повече на онлайн и дигитални
канали, ползват социални медии, които са неразделна част от инструментариума за реализация на тяхната клиентски центрирана стратегия32. Гъвкава30

31
32

Вж. подр.: Bock et al. 2017. Според авторите оперативният модел се основава на
„четири стълба”. Първо, взаимодействие с клиентите и управление на взаимоотношенията. Второ, производство и доставка на продукти и услуги, които управляват
вътрешните операции, но и все по-значими и широки екосистеми от партньори.
Трето, създаване на продукти и доставка, съчетаващи индивидуално адаптиран микс
на инженеринг, продуктов мениджмънт, данни, традиционни инженерни операции,
дизайн и икономически ресурси. Четвърто, управление на човешкия капитал, което
се фокусира върху набирането и развитието на персонала, осигуряване на процесите
и системите с необходимите средства, тяхното свързване и повишаването на тяхната производителност.
Срв.: Accenture 2016a: 3-4.
„Гъвкавостта е ключов фактор, но (…) само 28 процента от банките имат гъвкави
оперативни модели, които постоянно се адаптират към реализация на стратегия и на
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та им инфраструктура опростява процесите и подобрява пазарната адаптивност, в резултат на което те могат да постигнат операционно превъзходство33.
С базиран върху клиентския консултинг фокус гъвкавата (пъргавата)
специализирана банка осигурява съвършено различни клиентски изживявания извън традиционните граници на Retail бизнеса. Освен че може да предложи финансова помощ и „нишови” продукти, тя установява междуотраслови екосистемни връзки, което й позволява да оферира и нефинансови услуги
за своите клиенти. Благодарение на своята достатъчна критична маса и висока разходна ефективност гъвкавата ефективна банка оперира в Retail
сферата, където предлага опростени (разбираеми) продукти/услуги на атрактивни цени, но без да „жертва” персонализацията на обслужването и да
компрометира своята „евтина” стойностна оферта 34. Така се създава подхо-

33

34

инициативи, генериращи стойност за организацията. Способността да се поддържат
печалби трябва да е на такова ниво, на което не само да се прави формална преценка, но и да се реагира спрямо продължаващия успех на тези трансформации – все
още само половината от анкетираните банки (52%) заявяват, че се ангажират официално с преразглеждане на инвестиционния успех” (Chakraborty et al. 2016: 5).
Счита се, че Retail банките трябва да го преследват в четири насоки. По отношение
на клиентите то се постига в резултат от: идентифициране на „моментите на истината” за клиента; ефективни продажби и услуги чрез всички канали; активни контакти и подпомагане на клиентите; предоставяне на лесни за покупка, продажба и
обслужване продукти с критични функции и незабавна функционалност. Второ,
ефикасни и ефективни процеси – създаване на дизайн на разбираеми, бързи и „безхартиени” процеси, позволяващи „получаване на нещата от пръв път”, без клиентите да изпитват последствията на закъснения или грешки. Когато изпълнението (услугата) не може да се състои в точката на продажба, банките трябва да имат способността да изпълнят задачата с помощта на данни или изображения. Трето, организационно оптимизиране – създаване и поддържане на стройна организация с ясен фокус върху продажбите и обслужването с няколко възможни слоя между предната
линия и изпълнителите, висока точка на отчетност и минимална бюрокрация. Четвърто, силни базисни способности, например за непрекъснато подобряване на оперативния модел „от край до край” и на ефективността на разходите чрез намаляване
на комплексността, въвеждане на стимули и широки дигитални възможности за оптимизиране, в това число достъпност на продуктите, възможности за плащане и индивидуална „картина” на клиента. Вж.: Duthoit et al. 2015.
Срв.: Accenture 2016a: 4. В подкрепа на това твърдение се изтъква, че „опростената
банка ще предложи на потребителите по-икономичен, по-добре интегриран продуктов портфейл, който е плътно фокусиран върху стратегически избрани пазари. Опростеното изпълнение на една retail банка например намалява общия и брой продук147

дящ „климат” за динамично ценообразуване, благодарение на който трезорът може да поддържа висока ценова чувствителност и да максимизира своите финансови резултати35.
Счита се, че банките „могат да постигнат баланс между стабилността и
гъвкавостта чрез подхода за изравняване на две скорости. Базата за управление на данните и решенията се развиват в обичайните цикли, докато съществените за клиента процеси се изразяват в краткосрочни, итеративни
процедури” (Oberle u.a. 2016: 34). От една страна това означава, че, за да се
запази темпото на дигитално преобразуване на фронт офиса, трябва да се
адаптират операциите в средните и бек офисите, което ще предизвиква подобряване на цялостното клиентско изживяване. От друга страна, за да се
повиши ефективността на бизнес и оперативните процеси, те трябва да бъдат трансформирани от край до край с помощта на иновативни подходи 36.
В същия смисъл други констатират, че „преди години и сега повечето
от банките започнаха своето дигитално пътуване с ясни дигитални стратегии
за два сценария. Digital out − сценарий, при който „тук и сега” клиентът търси последователен ангажимент по всички канали (платформи) на свързаност
в реално време. На второ място, Digital in − сцена във връзка с процеса на
дигитализация, която би довела до намаляване на времето на цикъла, помалко изключения и бърза пропускателна способност, резултираща в подобра ефективност” (Rathi, Kalani 2015: 552).
Тези разсъждения налагат извода, че на „предния си край” посветилите се на дигиталната кауза банки трябва да са бързи и подвижни, а на „задния” − стабилни и ефективни.

35

36

ти с приблизително 30 процента. В новата банка продуктовите иновации ще заемат
централна роля, а продуктовият дизайн ще се фокусира върху подобряването на
клиентското пътуване” (Jacques et al. 2016: 5).
Вж.: Phillips 2016. Според проучвания само 19% от анкетираните финансови институции смятат тяхната фирма за пъргава. Седемдесет и един процента от тях са съгласни или напълно съгласни, че тя се подготвя добре за дигиталното бъдеще. От тези, които не мислят, че тяхната фирма е пъргава, само 34% смятат, че имат адекватна организация. Освен това 68% от тези, които заявяват, че техните фирми са пъргави, са готови да работят в техните организации за повече от три години, в сравнение с 41% от анкетираните, които възприемат техните фирми като бавни. Вж.:
Andrus et al. 2016: 6-7.
Вж.: Pratz et al. 2016: 18; IBM 2015: 4.
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Дизайнът и технологията на дигиталната трансформация трябва да
станат достояние на персонала от всички нива. Това задължава висшето ръководство и топ мениджмънта да осъществяват постоянен диалог и да осигурят необходимия баланс между становищата на всички отговорни инстанции за значимостта на различни критични променливи: „пътната карта” на
дигиталната промяна, бизнес целите на банката, интересите и изживяванията на клиентите, критериите и показателите за ефективност и др. По този
начин може да се гарантира устойчиво „вграждане” на дигиталния манталитет и дигиталната култура в рамките на институционалната банкова организация.
На практика „управлението на промяната (…) стартира с главния изпълнителен директор и екипа на C нивото, които трябва да са зад дигиталната визия и да демонстрират своята подкрепа за организацията” (Baumgärtner
et al. 2016c) 37. Това е изключително трудна задача, защото „изпълнителни
директори от коренно различни бизнес звена и функции бързат да предприемат действия и да направят правилните неща, но липсата на координация в
крайна сметка, означава, че никой няма ясна отговорност за изпълнението на
цялостната програма” (Kaufman et al. 2015).
Какви са всъщност дигиталните предизвикателства към банковите изпълнителни директори? На първо място, „да са хора съмишленици (к.м. –
бел. авт.) − с визия и желание за трансформация. Дигитализацията е малка
37

Студия на PwC показва, че 81% от банковите изпълнителни директори са загрижени
за скоростта на технологичното развитие повече от техните колеги във всяка друга
индустрия. Вж.: Courbe et al. 2016: 9. Тринадесет процента от респондентите на
други изследвания считат, че трансформационната стратегия трябва да се определя
от бизнес лидерите, а технологията е нещо по-детайлно и е вторична по отношение
на бизнеса. За 87% технологията е присъща на трансформацията, но трябва да се
разглежда в тандем със стратегията. Петдесет и шест процента заявяват, че трудният достъп до IT ресурси забавя постигането на дигитална зрялост, поради което шефът на информатиката би трябвало да има по-силно влияние. Въпреки това само 2%
от анкетираните считат, че той трябва да поеме инициативата за дигиталната трансформация. Вж.: WBR Digital 2016: 4-5. В други изследвания 7% от анкетирани банкови изпълнителни директори в САЩ заявяват, че са напълно готови за дигитално
банкиране, 47% – почти готови, 37% – не са готови за него, но имат прогрес, 8% –
неготови и изостават и 2% – въобще не са готови за „движение” в тази посока. Вж.:
Shevlin 2017: 18.
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част от това – на инвестиционен жаргон − дори 10% от него” (Lunn 2015).
Нещо повече, позиционирана в центъра на дигиталните трансформации,
CEO инстанцията трябва да бъде лидер, който поема водещ ангажимент за
популяризиране на дигиталната културна трансформация сред всички ключови стейкхолдери38. В отговор на това те ще имат основание да споделят с
пълна убеденост идеята, че дигитализацията „придвижва” „тяхната банка”
към едно бъдеще, когато по-голямата част от взаимодействията им с нея ще
са дигитални. Така се дава силен тласък на процеси по демократизиране на
корпоративното ръководство.
И не само това. „В един свят на ограничен капитали главният изпълнителен директор на бионичната ритейл банка трябва да действа като инвеститор (к.м. – бел. авт.), който безмилостно фокусира институционалния
портфейл в съответствие със стратегическата позиция. Бизнес линиите, продуктите и пазарите се оценяват с помощта на добре дефинирани критерии.
Дейностите, които не пасват на визията, се отстраняват” (Walsh et al.
2015b)39. Същото мнение споделят други: „Тъй като темповете на пазарната
промяна се увеличават, ролята на изпълнителния директор се измества от
фокусиране върху надзора на бизнес планиране и изпълнение към активно
управление на портфейла от бизнес линии, продукти и пазари на базата на
ясно дефинирани критерии, които включват рентабилност, възвращаемост,
стратегическа адаптивност и все повече регулаторни и рискови филтри”
(Aré et al. 2014) 40.
38
39

40

Вж.: Jaubert et al. 2015: 8.
Средната оценка на стратегическия иновационен капацитет за една банка е 20.6,
което е малко повече от тази на комбинираната група (20.4), включваща банки и нови участници като Alibaba и Tencent. Банките изостават спрямо всички фирми по
иновационния индекс на лидерство. Разликата в лидерската способност на първата
компания и десетата „най-способна” ръководна колегия на системно значимите
банки е над 75%. Трезорите отстъпват най-вече по отношение на адаптивността и
вземането на решения за въвеждане на нови софтуерни конфигурации. Вж.: Skinner
2015: 2.
Авторите считат, че „постигането на тази промяна изисква нов подход към стратегическото планиране. Главните изпълнителни директори трябва да имат ясна инвестиционна теза – от целенасочено резюме на това как банката ще създава стойност
във времето до възможностите за оценка на конкурентните компромиси в бизнеса.
В основата на това планиране трябва да е разпределението на капитала и ливъри150

За да формират необходимата технологична проницателност, която ще
им позволи да предприемат конкретни действия за поетапна или цялостна
дигитална трансформация на банковото предприятие, членовете на топколегиите трябва да притежават завидна инвестиционна експертиза. Тя се
създава в рамките на специални тренинг програми за обучение, където се
придобиват нужните знания за технологичния ландшафт и неговите бизнес
рефлексии в индустрията за финансови услуги41. На тази основа могат да се
вземат решения за: стратегически важни инвестиции, които „легитимират”
ключовото значение на дигиталната технология, включително в иновативни
стартиращи компании; възможни партньорства за споделяне на разходи и IT
активи например при обработка на търговски сделки в бек офиси; съблюдаване на нарастващите регулаторни изисквания; управлението на технологичните рискове и т.н.42
Решенията на главните изпълнителни директори „за” или „против” дигитализация на функции, сделки и процеси се основават върху реалистичната оценка на два критични икономически фактори: разходите за добавяне на
клиентите на платформата и разходите за смяна на платформата, отразяваща
промените в нормативната уредба, потребителските предпочитания или технологията43. На тази база те могат да предприемат поне две оптимизационни
стъпки. Първо, понижаване на разходите за подготовка на бизнес операциите. Второ, прехвърляне на някои или на всички икономии към реализация на

41

42
43

джът с по-интензивно тестване на алтернативни възможности и по-дълъг инвестиционен хоризонт (поне 3-5 години). Активното управление на портфейла изисква
непоколебима готовност да се продадат или да се рационализират бизнес и продуктови линии. Възстановяването на капитала ще открие по-голям набор от възможности”.
През 2015 г. Citi открива Citi Wharton Global Wealth Institute за обучение в светлината на най-новите тенденции в дигиталните иновации. Същото и 24/7 онлайн платформа предлага китайската застрахователна компания Ping An в своя колеж (Ping
An College). Като част от този процес, служителите се оценяват и сертифицират редовно. Вж.: Roubini ThoughtLab 2016: 51.
Вж.: Lumb et al. 2016: 10.
Вж.: Berkooz 2016. С дял от 39% мобилността е приоритетна технология за банките
днес, следвана от аналитичните технологии (33%) и технологиите, подобряващи сигурността (17%). В следващите три-пет години акцентът се премества върху „изчисленията в облак” (5%), „интернет на нещата” (3%), социалните медии (2%) и т.н.
Вж.: Kane et al. 2016: 8.
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проекти, „обещаващи” промяна на бизнеса, повишаване гъвкавостта на банката и разширяване на нейните пазари44.
За да защитят икономическата креативност на своя бизнес, банковите
CEOs трябва да са наясно:
· какъв е обхватът на клиентите, устройствата или потребителите
(„трети страни”), които трябва да бъдат подкрепени от дигиталния бизнес;
· каква е цената на една бизнес или регулаторна промяна;
· как с помощта на дигиталния бизнес партньорите могат да създадат
добавена стойност;
· какви са отношенията на дигиталния бизнес към съществуващите и
новите, публично достъпни („отворени”) стандарти и кодове;
· как дигиталният бизнес извлича полза от преминаващата „през него” информация.
1.3. Опции за позициониране на дигиталните инициативи
Позиционирането на дигиталните иновации в организационната структура на банката има за цел да намери подходящата “точка на включване”,
т.е. мястото, където отговорната за тяхното успешно въвеждане инстанция
ще генерира и „транслира” най-важните идеи, импулси и решения (Calman
2015). Когато са част от компетенциите на продуктовия мениджмънт или
маркетинга, те се „адресират” най-вече към Retail банкирането, респ. индивидуалната клиентела и персонала във фронт офисите. Предизвиканите от
клиентите „иновационни импулси”, етнографското изследване и итеративното въвеждане на прототипи, са подходящи инструменти за разширяване
на пазарното изследване. Паралелно с това се повишава клиентската марке44

Вж.: Balasubramanian, 2016: 4. Според автора банките трябва да разходват до 75 или
80% от своя IT бюджет за ежедневни операции, „за да не изгубят светлините”. Тези
оперативни разходи не са за подценяване, но в крайна сметка остават само 20 до 25
на сто от бюджета за минимални иновации от типа „Промени банката”. Констатира
се също, че 64% от банковите изпълнителни директори възнамеряват да увеличат
инвестициите в IT, в сравнение с 52% от колегите им в други фирми. В отличие от
тях, топ мениджмънтът в банките вижда нарастваща нужда от подобряване на „големите данни” и аналитичното управление (54%/36%), интегрираното управление
на технологиите (32%/26%), партньорствата (41%/31%), модернизацията на приложенията (50%/35%). Вж. подр.: Balasubramanian 2016: 3, 4, 6.
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тингова дисциплина, която – в комбинация със съвременни анализи за генериране на силни прозрения за клиентите − подготвя маркетинговите лидери
да поемат отговорността за подобряване на клиентското обслужване в тази и
други ключови сфери45.
Ако са „прикрепени” към някоя бизнес линия, технологичните екипи
поддържат тесни връзки с тези по продажби. Те могат да работят със звена
за продуктово развитие например във връзка с експерименти за ефективно
тестване на нови платформи. Много често обаче технологичните решения се
създават без детайлно разбиране на клиентските потребности и финансовите
фактори (параметри), т.е. частичното фокусиране върху някое „парче от пъзела” отклонява вниманието и игнорира цялостната представа за пазарните
потребности46.
По подобие на финансите и правото, статуиран като бизнес функция
(Business Line Director), иновационният екип се фокусира върху разходната
45

46

Ръководството на холандската ABN AMRO установява нуждата от лидер, който да
се съсредоточи върху дигиталното банкиране, и от още един за справяне с цялостното клиентско изживяване. За осигуряване на необходимото клиентско центриране
компетентната инстанция (chief customer experience) се отчита през шефа на банкирането на дребно. Тази нова роля трябва да покрива широк периметър, включващ
контактните точки с клиентите и бизнес единиците. С цел по-тясно ангажиране с
клиентите се прилага подходът „вниманието води”, чрез който могат да се провеждат онлайн кампании за разработване на нови модели за организация на продажбите. В крайна сметка банката желае да внуши на клиентите си, че не иска просто да
им продаде нещо, а да се грижи за удовлетворяване на техните финансови потребности. Вж.: Harvard Business Review, Marketo, 2015b: 7.
Генезисът на този проблем трябва да се търси още в началото на 60-те години на
ХХ в., когато се въвежда електрониката в банките. Тогава „възниква нова категория
служители: притежаващите специални знания, тясно ограничени предимно върху
техническите области, специалисти по електронна обработка на информацията.
Произтичащото от това организационно превключване в банковото предприятие
предизвика не само нови квалификационни характеристики в щатните разписания
на банките (…), но и потенциални нови социални конфликти. Вътрешнопроизводствените властови отношения бяха от непосредствена полза за тези експерти, защото
предлагането на специализирани банкови кадри беше твърде ограничено, а от друга
страна в началото банковите ръководства имаха твърде малко специални познания
за тяхната оценка и управление. Това благоприятстваше утвърждаването на особения статус на информационните отдели, които не рядко се превръщаха във „фирма
във фирмата”. Незначителното обвързване на компютърните специалисти към банката причиняваше не рядко плащане на компенсации” (Schuster 1977: 95).
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ефективност и управлението на риска. В този случай е налице значителен
властов потенциал за директиви „отгоре-надолу” към всички бизнес единици, но (може би) за сметка на по-слаба конкуренция в сравнение с другите
варианти. В близост до персонала, освободен от характерните за отделни
бизнес линии (единици) стратегически предубеждения и преследвайки целите за разходна редукция или за развитие на интелектуалната собственост,
той може успешно да играе ролята на иноватор. Нещо повече, създава се
възможност за „пресрещане” и мултиплициране на връзките между бизнес
единиците, които не могат да комуникират по друг начин по време на иновационната фаза. Защитниците на този вариант пледират за неутралност на
тази инстанция и считат, че тя има ясен зрителен ъгъл към топмениджмънта при популяризирането на иновационните резултати „отгоренадолу”.
Друго решение за организационно позициониране на дигиталната активност в банката е създаването на самостоятелна единица (отдел) 47.
Представяна много често като „Direct Banking“, тази централна функция е на
пряко подчинение на шефа на сделките с частни клиенти. Това статукво би
могло стимулира изолирането на иновационните проекти от основната дейност, което възпрепятства изграждането на система за мултиканално предлагане и общуване с клиентите. Тогава възниква „въпросът кога и как се
интегрира офисът за иновации или пък не се интегрира, ако това е въобще
задължително” (Baxter, Vater 2014: 11) 48. За успешно излизане от въпросна47

48

Според някои изследвания такава ръководи дигиталните сделки в повечето (70%) от
анкетираните трезори (75 големи банки в света). Вж.: Baxter, Vater 2014: 11. Други
констатират, че 44% от банките в Швейцария приемат категорично идеята за разпределяне на отговорностите за дигитализация към специално звено, което е в координация с останалите организационно-структурни единици в банката. 26% от респондентите се отнасят към нея положително, 22% не са съгласни, а 6% я отричат
напълно. През 2014 г. предложението за създаване на самостоятелна група за дигитални инициативи се одобрява от 55%, но две години по-късно то намира подкрепа
сред 70% от банковите институти. Вж.: Kohlmann et al. 2016: 59.
„За една наистина универсална банка като UBS, подчертава нейният главен оперативен директор, това значи да гледа в различни, понякога силозни бизнес линии.
„Нашето предизвикателство – и възможност – е да се каже: „Това е нашата банка
депозитар; тук са нашите консултантски услуги за управление на богатството; тук е
нашият екип за планиране на богатството. Как можем да изградим платформа за
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та дилема трябва да се направи внимателна преценка на необходимостта от
„реконструкция” на тези организационно-структурни единици, която ще
прецизира фокуса на екипите и служителите към клиентските преживявания
в продажбите и/или консултинга 49. Аналогични констатации са валидни за
всички банки, които създават „дигитални единици”, например за бързо развитие и въвеждане на мобилни приложения или на функции на техните сайтове, защото „тези групи обикновено остават физически и стратегически
изключени от останалата част на IT организацията и останалата част от компанията” (Comella-Dorda et al. 2016).
Счита се, че със създаването на същински експертен екип по дигитализация и позиционирането на дигитален експерт в различни проектни екипи
може да се постави по-категоричен акцент върху дигиталната трансформация на цялата банкова организация. Дигиталните експерти ще бъдат част от
определена група за действие, но същевременно ще са свързани със и подкрепяни от централен и силен основен екип, който насочва цялото предприятие към „дългосрочна дигитална регистрация”. Тяхната мисия е да стимулират дигиталните иновации, да ръководят ключови инициативи и да създават
рамковите параметри за подкрепа на другите50.
Други (Skinner 2016b) изтъкват, че много често дигиталните шефове
докладват на линейния бизнес ръководител, но между тях няма нужната
координация. Обикновено тези инстанции преследват целта за създаване на
дигитален проект, респ. за добавяне на дигиталното начало в предния край
на аналоговата платформа. Според трети, вместо „модела на водопада”, тук
може да се приложи пъргав подход, който да сведе до минимум броя на екипите и техните задачи, а оттук − необходимостта от координация между тях.
Оставащите „производствени” задачи се решават от дигитален „пъргав отбор”. По същата логика задачите в управленския процес, които по традиция
са от компетенциите на линейни мениджъри, се „обработват” от самоорганизиращи се и фокусирани върху продукта гъвкави екипи (Comella-Dorda et

49
50

свързване на всичко заедно, за да се посрещнат най-добре нуждите на нашите клиенти?”. Успешният мениджър на богатството на бъдещето ще трябва да осигури
всички тези услуги по един непрекъснат начин” (Roubini ThoughtLab. 2016: 47).
Срв.: Bergmann, Vater 2015: 13.
Вж.: Sia Partners 2016: 3.
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al. 2016)51.
При матричната организация функционалните отдели са комбинирани с продуктови, процесни, проектни и клиентски единици, всяка от които
отговаря за собствената си дейност. С включването на дигитален „домейн”
възниква въпросът дали неговите служители ще бъдат добре интегрирани
във функционалните отдели и доколко ще са оправомощени да осъществят
дигитална интеграция на цялата банкова организация52.
Подходяща за интегриране на нови дигитални клиентски усещания и
впечатления е хибридната структура. Счита се, че този вариант е „поразрушителен” в сравнение с простото инкорпориране на дигитален домейн
(отдел). Чрез комбинация между няколко варианта тук се създава организационна гъвкавост при разпределението на задачите и отговорностите съобразно клиентските потребности. Екипите достигат до пазара с адекватни
продукти, услуги и подобрения за сравнително кратко време (до шест месеца). Така, освен тясно сътрудничество между тях, се осигурява интеграция
на процесите „от край до край” 53.
Все повече банкови ръководства поверяват съдбата на дигиталната
промяна на мултифункционални екипи. В тях са включени специалисти с

51

52

53

Авторите дават пример с голяма банка в Африка, която предефинира определени
роли, измествайки линиите за комуникация и отговорности, за да разположи гъвкави практики на по-широк фронт. Преди това екипи за софтуерно развитие са използвали различни водещи технологии за транслиране на изискванията на архитектите
в техническите спецификации. При един пъргав подход такъв преход не е необходим, защото банката елиминира водещата роля на технологиите в рамките на гъвкави екипи. Разработчиците вече имат право да говорят директно с архитектите и собствениците на продукта, за да получат по-добро разбиране за нуждите на клиентите
и да разработят софтуер за тяхното удовлетворяване. Линейните мениджъри продължават да играят централна роля, подкрепяйки кариерното развитие и служителите, като експерти в рамките на гъвкави екипи и формалното прехвърляне на техните знания на други. Но техните отговорности са преобразени и това е било надлежно оповестено, така че членовете на екипа са знаели какво да очакват и към кого
да се обърнат в конкретни ситуации.
Срв.: Sia Partners 2016: 2. Такъв модел въвежда BNP Paribas Fortis. Той представлява матрица с конкретни продуктови сфери (плащания, инвестиции и др.) и два самостоятелни дигитални домейна – за индивидуални и за корпоративни клиенти.
Вж.: BNP Paribas 2016: 11.
Вж. подр.: Jaubert et al. 2015: 5-7; Sia Partners 2016: 2.
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различна квалификация (информатика, продуктово създаване, проектен мениджмънт, управление на персонала, финанси, маркетинг и др.), които са
обединени от обща дефиниция за успеха − удовлетворяването на клиентск ите нужди54. Те имат три ключови характеристики55.
Солидарността при целеполагането е основана върху споделеното
убеждение за съблюдаване на еднакви „правила на играта”. Това съдейства
за преодоляване на несъответствия между отделни функции, а от друга
страна благоприятства формиране на нужните за екипния успех съпричастност и лоялност на всеки член. Тясното сътрудничество между участниците
в екипите съкращава времето за вземане на решения, което прави излишни
евентуалните ревизии. Споделяйки обща визия за дигиталната промяна,
екипите трябва да търсят оптимални решения във всички иновационни начинания. Такова например е паралелизирането на отделните задачи и дейности в рамките на екипната организация, което съдейства за усъвършенстване на иновационната експертиза и за скъсяване на времето за „достигане”
до пазара.
54

55

През юни 2015 г. ръководството на холандската ING предприема трансформация на
корпоративния център, чийто модулен екип включва два компонента: „отбори” и
„племена”. Отборите се състоят от седем до девет души с функционална експертиза, обединени за работа съгласно единна цел, например изграждане на ново приложение за ипотечен заем, оптимизиране на системата за търсене и др. Когато проектът е завършен, отборът се „разпуска” и членове му се присъединят към нови „отбори”. Във всеки момент банката разполага с около 300 такива формирования. В
същото време всеки от тях е член на едно от 13-те „племена”, които работят по
сродни проекти. За да поддържат необходимата кондиция, хората извършват сходни
дейности в рамките на едно племе (например като Java разработчици, мениджъри за
връзки с клиентите, анализатори на данни и др.). Те се подпомагат от „главата на
племето”, който отговаря за тяхното функционално развитие. Той ръководи треньорите и членове на отбора, в който те прекарват по-голямата част от своето време.
Други треньори помагат за съгласуване на „гъвкавите” методи в „отборите” и „племената”. Едновременно с това се преструктурира complaince отделът за опростяване
на процедурите. Въвеждането на новата форма за връзка с клиентите, интегрираща
чат и социални медии, значително подобрява тяхната удовлетвореност. За краткото
време от началото на тази трансформация банката отчита значими резултати: 30%но увеличение на ефективността; радикално подобрено време за достигане до пазара; разширяване ангажираността на служителите; ускоряване темпото на софтуерното осигуряване - от няколко години до един път на всеки няколко седмици. Вж.
подр.: ING Group, 2015; Grebe et al. 2016b: 29; Bugrov et al. 2017: 53-54; Jacobs 2017.
Вж.: Kearney 2012: 5-6.
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За решаването на тези задачи е нужно лидерство, което трябва да се
легитимира не по силата на делегирани технически пълномощия, а чрез отстояване на позиции за гарантиране на успеха на дигиталната промяна. Не
по-малко значение имат и комуникационните умения на екипните ръководители, благодарение на които може да се преодолява страхът от провал и да
се стимулира креативното мислене на всички участници. В същото време
екипите трябва да разчитат на постоянна подкрепа от ръководните инстанции, които ще култивират чувство на емпатия в рамките на цялата банкова
организация. „Тази емпатия не бива да се асоциира с лошо разбрана култура
на хармонията на всяка цена. Служителите трябва да изпитват необходимост
да мислят и говорят правилно, ако виждат, че стандартите не се съблюдават”
(Wyman 2015: 19).
Формирането на такъв стереотип е възможно при наличие на култура,
която не само насърчава иновативното мислене, но стимулира привличането
на креативни топ таланти към каузата на дигиталната промяна56. Тяхното
намиране е изключително трудна задача. „Доколкото банковите организации се конкурират с всички индустрии за много от същите видове умения,
банкирането не се разглежда като най-вълнуващата възможност за кариера,
особено от поколението на хилядолетието (…). По-голямата част от банковото ръководство не разбира как точно „работи” дигиталното и са много
притеснени от идеята да се превърнат в „дигитална банка”. Те имат една
подгрупа на подмножество на подмножество от техни служители, които
56

Вж.: EY 2015a: 19. Деветдесет и четири процента от банките в Германия преценяват квалификацията на служителите като важна предпоставка за осъществяване на
дигиталната промяна, но само 3% от трезорите са готови за това. Повече от половината (51%) считат, че техните служители са слабо подготвени. Това налага спешни
мерки за повишаване на квалификацията на персонала в контекста на мениджмънта
на промяната. Още по-тревожна е ситуацията по отношение на ръководните кадри,
за които в 66% от банките смятат, че те не са добре подготвени за предизвикателствата на дигитализацията. Вж.: Oberle u.a. 2016: 35-36. „Понякога, отбелязват други,
High-DQ компаниите (тези с висок дигитален коефициент – бел. авт.) чувстват необходимостта от дигитален лидер на изпълнителния екип, който съчетава бизнес и
маркетингови познания с технологична експертиза. Но докато изпълнителното лидерство е важно, най-важното нещо е талантът средна ръка: „стъпващият по земята”, който може да забави дигиталните инициативи и в крайна сметка е отговорен за
доставката на продукти, услуги и на пазарни оферти” (Catlin et. al. 2015).
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осъществяват голяма част от своята работа, без ръководството да знае какво
точно се случва вътре” (Marous 2015) 57.
От тази гледна точка висшите инстанции не трябва да следват традиционната максима за разделяне между хора и позиция, което възпрепятства
определянето на конкретни роли (особено на стратегическо равнище) за
тяхното изпълнение. Вместо това е необходимо да се търсят по-гъвкави
подходи за формиране на лидерски структури около таланта, който може да
се „придобие” във или извън банката58.
На ръководството и мениджмънта са нужни „точните” хора, които ще
отстояват позициите на екипа пред различни инстанции, а постигнатите резултати ще бъдат основа за оценка на техния конкретен принос 59. Ето защо
57
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Чрез социалните медии Twitter и LinkedIn в края на ноември 2016 г. Deutsche Bank
стартира търсене на обещаващи кадри от поколението на „новото хилядолетие”
(Millennials или Y генерация) в около 30 британски университети за кариера в областта на финансите. През първите две седмици от старта на инициативата са идентифицирани 250 потенциални назначения, които след това са насърчавани да участват в програма за набиране на банков персонал в Обединеното кралство. Според експерти това е най-новият опит на Уолстрийт и европейските банкови групи да преминат отвъд традиционното наемане на випускници по икономика и финанси. Трезорът въвежда този подход на фона на спадаща популярност на инвестиционното
банкиране сред най-добрите випускници (над 50% в Harvard и London Business
School; над 40% в Columbia Business School; 20% в Stanford и MIT Sloan) и след
признанието на мениджъри, че за сметка на по-широки умения и опит банките могат да реализират ползи, създавайки на персонала по-умели и предизвикателни от
съществуващите практики и иновации (Noonan 2017).
Според някои движението в тази посока преминава през три междинни фази с
участието на централизирани и децентрализирани структури. Лансираният с мотото
„нека да цъфтят хиляди цветя” дигитален опортюнизъм олицетворява процеси по
бързо „внедряване” на дигитални експерти за оказване на необходимата подкрепа в
сегментите, които имат най-силна нужда от промяна, например някоя голяма и влиятелна бизнес единица. Дигиталният централизъм се налага след разпространение
на дигиталните дейности в рамките на цялата организация. Тогава един силен „дигитален блок” поема централното управление на дигитализацията и ангажимент за
недопускане на изтичане на средства от бизнеса. След като дигиталното преобразуване (като основна част на стратегията) проникне във всички бизнес единици, компетенциите на центровете за върхови постижения се „вместват” в по-икономизиран
модел, представляващ дигиталния активизъм на бизнес единиците (Kaufman et al.
2015).
Например оценката на „изпълнението” на мениджъра в колцентъра ще се осъществява по различни показатели в сравнение с тези за Relationship мениджъра, но те ще
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прецизното планиране на персонала е по-важна задача за осъществяване на
дигиталната революция в банките, отколкото привличането на нов ноу-хау.
В това отношение банките могат да се поучат от историята на Apple − вме сто да ангажират служителите във филиалите с частични и рутинни обработващи процеси, те могат да ги позиционират на хибридни позиции – отчасти
финансови консултанти, отчасти технологични „евангелисти” 60.
С мандати за разработване на дигитални оферти „от идеята до нейната
реализация” мултифункционалните иновационни екипи ще се превърнат в
центрове за върхови постижения61. Освен за повишаване на качеството и
преодоляване на дублирания на дейности в отделните процеси и бизнес сфери, генерираните там идеи ще съдействат за създаване на нова култура, стимулираща управлението на рисковете на локално и институционално равнище.

60

61

бъдат едни и същи за всяка от тези инстанции, независимо дали те са в Англия или в
Мексико (Walsh et al. 2015b).
Някои представят новия подход в управлението на талантите така: „банките не могат да станат за една нощ финансов Amazon или Google. Но те могат да започнат да
внушават поведение и норми, които насърчават иновациите. Те могат да стимулират
служителите си да прекарват 10% от времето си в разработване на „луди” идеи, да
толерират провала, като възможност за извличане на поуки, и да наемат хора с нови
умения и опит: от уебдизайнери до етнографски изследователи и специалисти по
наблюдаване на клиентското поведение” (Baxter, Fleming 2015).
Например освен експериментална лаборатория създадената през 2012 г. Group
Research & Open Innovation на концерна UniCredit се ангажира с „проучване на нови
проекти в областта на дигитализацията и процесен реинженеринг. Отделът е първият организатор на иновационната култура в групата и е уникален в UniCredit за разработване на иновативни решения, с оглед на патентоване, които не са традиционно
свързани с банковия сектор, но са в пълно съответствие с банката на бъдещето, при
положение че съответствието между технологиите и бизнеса е един от основните
ключови двигатели на банкирането на бъдещето” (UniCredit 2017).
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2. Оперативно управление на дигиталната промяна
2.1. Компетентни инстанции и връзките между тях
По инерция от миналото все още малко банкови ръководства приемат
информационните технологии като „инструмент” за растеж и иновационно
развитие. Това отношение се обяснява преди всичко с подчинената позиция
на IT офиса в „силозната” организационна структура. Време е тази инстанция да заработи като гъвкав, логистично независим „от този, който ръководи
ежедневната работа”, екип (Ferrari 2015). Ако преди се наемаха технологични лидери „само заради способността им да пишат кодове”, сега те трябва да
идентифицират и разбират бизнес проблемите и да прилагат технологии за
тяхното решаване (Bessant 2015).
Нещо повече, като „евангелисти, лидери и дигитални треньори”, CIO и
неговият екип трябва да се позиционират в ядрото на банковия бизнес
(Harvard Business Review Analytic Services 2015a: 2) 62. В техния фокус попадат нови технологии, чието въвеждане предизвиква повишаване на производителността, подобряване на финансовите резултати и редукция на разходите. Така, от традиционното фокусиране върху основната доставка и операциите (закупуване на бизнес софтуер, оптимизация на процеси за повишаване на ефективността и др.), „с появата на разрушителните сили, като краудсорсинг, „големите данни” и мобилността, IT директорите ще трябва да
формират нов начин на мислене и да подобряват способностите си за справяне с промяната” (Deloitte 2014b: 4) 63.
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Така, считат авторите на студията, те ще осигуряват пълноценно вграждане на IT
персонала „в редовете” на бизнеса, чието обучение става по време на работа, а не
само в рамките на специални срещи. Водещите IT директори помагат на своите колеги в бизнеса да разберат какви дигитални знания и умения трябва да включва тяхната функция. Те и техните екипи трябва да общуват на смислен от гледна точка на
бизнес дейностите и резултатите език (Harvard Business Review Analytic Services
2015a: 2).
Цитираната студия препоръчва на IT директорите „като начало (…) да управляват
своето IT портфолио при активно наблюдение на изпълнението му и в отговор на
променящите се и динамични пазарни условия. Те също така ще трябва да бъдат отворени за решения за излизане, на публично заемане, реинвестиране или преотстъпване. Чрез заимстване от поведението на днешните рискови капиталисти те ще бъ161

От CIO се изисква да демонстрира експериментална готовност спрямо новите технологии в банкирането, още преди да има изготвен и обоснован финансов план за тяхното въвеждане. Така тази инстанция ще играе ролята на своеобразен генератор на идеи и решения за оптимизиране на „производствените” и обслужващите (консултантските) процеси. Вместо да реагира post factum спрямо предстоящата дигитална промяна, това своеобразно
„пусково устройство” ще третира нейните дименсии с нужната иновационна
нагласа64. В по-конкретен смисъл екипът на CIO ще разработва иновативни
системи и проекти с висока „начална скорост”, без да среща съпротивата на
организационната култура, инерцията, бюрокрацията и наследените системи. Чрез гъвкави методи за разработка на софтуер могат да се оптимизират
редица процеси, например адаптивно планиране, устойчиво развитие, бърза
доставка и непрекъснато усъвършенстване65. От тази гледна точка „ролята
на CIO се променя от тичане в империята на инженерите по поддръжката
към организиране на развитието. Промяната е в посока от една от йерархичната контролна структура, където всичко е собствено и вътрешно, към
по-плоска организация, която е открита и широка. Голяма част от събитията
ще дойдат отвън, когато тя вече не се развива за чисто вътрешни нужди”
(Skinner 2016a).
Инстанцията „Chief Information Officer” трябва да притежава широки
комуникационни способности, за да представя на своя екип собствената си
„кондиция” (цели, задачи, ресурсно осигуряване) на разбираем език и да му
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дат по-добре подготвени да променят начина, по който се прави IT бизнесът”
(Deloitte 2016: 4).
Срв.: Ostrowicz, Thamm 2015: 3.
„За разлика от истинските стартиращи компании, констатират авторите на цитираната студия, утвърдените институции имат обширни IT инфраструктури и наследени системи, които позволяват функционирането на техните съществуващи предприятия. Когато се движат към бъдещето, тези съществуващи активи могат да бъдат
предимство или недостатък. Кои утвърдени системи осигуряват конкурентно предимство? Кои от тях могат да бъдат модернизирани, адаптирани и оптимизирани?
Кои системи са пречки, поради което трябва да се подменят или бракуват? Никой не
е в по-добра позиция от CIO да отговори на тези въпроси, както и да разбере как
може да се извлече полза от съществуващите IT активи и възможности, за да отговаря на настоящите нужди на дружеството, докато го позиционира за в бъдеще”
(Deloitte 2016: 4).
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пояснява „дигиталната субстанция” на корпоративната стратегия. От друга
страна, тя трябва да е съпричастна към мисията на ръководството. Една от
необходимите стъпки към изпълнението на това изискване е интегрирането
на CIO към процеса по стратегическо планиране. Така той ще има непосредствен поглед върху технологията за дефиниране на визията за дигиталната
промяна и на стратегията за успешната й реализация. Едновременно с това
лансираните от него креативни идеи за дигитална трансформация (например
за сътрудничество с FinTech и други иновативни компании в сферата на финансовите услуги или за разработване на омниканални платформи, „доставящи” нови изживявания по маршрутите на клиентското „пътуване”) ще
срещат разбиране и всестранна подкрепа „отгоре” 66.
Обстоятелството, че „в новата 4.0 индустрия, независимо от отрасъла
66

Това все още не е утвърдена практика в банките. „Важно е да се отбележи, считат
някои, че докато дигитално мислещите IT директори стоят добре позиционирани, за
да напреднат с трансформационната програма, те не могат да свършат тази жизненоважна работа сами. В нашето проучване приблизително 70 на сто от банковите IT
директори идентифицират корпоративната култура като основна пречка за дигитално преобразуване, докато 66 процента цитират липса на ангажираност от найвисоките нива на организацията. IT директорите трябва да имат подкрепата на главния изпълнителен директор и лидерите на бизнес единиците, за да движат културната промяна и да развиват мислене, където дигиталното е норма. За да получат тази подкрепа, IT директорите трябва да завършат превръщането си в агент на дигиталната промяна и да станат катализатор на бизнес трансформация. Това налага балансиран подход, тъй като те трябва да продължат доставката на традиционните
императиви на наследените IT. В същото време, като изпълнителен спонсор, изпълнителният директор трябва да приеме ролята на рисков капиталист: четене на пазарните промени, осигуряване на средства за обещаващи инициативи и работа с CIO
по изготвянето на съвместна пътна карта за дигитална зрялост” (Dintrans 2017).
Други са още по-категорични: „въпреки шумотевицата около това, че главният маркетингов директор и главните директори по данни/дигитализация трябва да държат
юздите, много изпълнителни директори търсят да предоставят мандат на висшите
мениджъри по технологии, особено главните директори по информатика, или най
малко да координират дигиталните усилия в рамките на предприятието. Но въпреки
този вот на доверие много от IT директорите смятат, че не получават достатъчно
подкрепа от главния изпълнителен директор и борда на директорите да поемат дигитални инициативи от концепцията за синьото небе до реалностите на банкирането. Тази липса на подкрепа подкопава способността на CIO да демонстрира своя дигитален трансформационен капацитет и да подобрява ефективността на бизнеса.
Освен това така се затруднява личностното и професионалното развитие на CIO”
(Asen 2016: 2).
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или индустрията, ключовата дума от дневния ред на CIO е „свързване”67,
което извежда на преден план необходимостта от партньорство между тази
инстанция и другите мениджъри от C нивото68. IT директорите са „интеграционният пункт” за развитие на дигитални възможности в рамките на функциите и бизнеса (…). Това изисква CIO да повлияе на ключови заинтересовани страни да прецизират своето разбиране за това как дигиталното ще
създава стойност и ще подкрепя ангажимента им за постигане на дигиталните цели” (Sahni et al. 2014: 8). Така може да се преодолее разривът между
технологията и бизнеса, в резултат на което ще се заличават границите между банковите front , middle и back офиси. В много случаи това, което те ще
продават, няма да са продукти и услуги в традиционния смисъл (например
приемане на депозити и обработка на плащания), а самата технология, респ.
технологично иновативни методи за осъществяване на сделки.
Въпреки че днес много компании реализират предимства от приложението на „големите данни” (“big data“), „облачните” („cloud”) технологии,
виртуализацията и аутсорсинга, банките все още не могат да се похвалят с
такива постижения69. Една от причините за това е практиката по разделно
създаване на клиентско адаптирани и икономизирани продукти от страна на
CIO и главния оперативен директор (Chief Operating Officer, COO). Следователно при по-тясно сътрудничество между тези инстанции информационните технологии ще се превърнат в „център на стратегията”, ще се позиционират „в сърцето на бизнеса” и ще могат да работят съвместно с финансовите, маркетинговите и други отдели70.
От гледна точка на променящата се роля на COO това очакване е на67
68
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Dumslaff 2015.
Deloitte, 2016: 4.
Три четвърти от анкетирани швейцарски банки желаят да реконструират стойностната си верига през следващите пет години, но повечето от тях все още се колебаят
по отношение на аутсорсинг функциите. В момента по-голямата част от трезорите
„изнасят” IT и някои операции, а в рамките на пет години това планират да сторят
73% от retail и само една трета от private банките. Основните рискове, които участниците в проучването идентифицират при аутсорсинга, са: поверителността на данните; свръхоптимистичните бизнес казуси; ерозията в нивото на обслужване; дефицитът на контрол; капацитетът на партньора и ограничените клиентски активи. Вж.
подр.: Deloitte, Lucerne University of Applied Sciences and Art, 2016: 16-17.
Ostrowicz, Thamm, 2015: 4.
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пълно реалистично. Като един от централните елементи на банковата организация тази инстанция се намира пред предизвикателствата на дигитализацията, регулациите и „натиска” на рентабилността. Съществено нараства
отговорността и за конкурентната диференциация на банката във връзка с
предизвиканите от дигитализацията на услугите клиентски изживявания.
Под нейно влияние ролята на тази позиция се променя в посока от класически мениджър на процеси и разходи към създател на оперативния бизнес модел71.
Зад тази промяна прозира повишена отговорност при комплексното
операционализиране на „конструираната” бизнес рамка, включително процесите, организацията, персонала, управлението на изпълнението (резултатите) и IT подкрепата. Следователно компетенциите на банковите COOs
излизат извън границите на „собствения силоз”, т.е. включват ангажименти
за постигане на всеобхватна координация и активно управление на промяната. Такава е логиката на тяхната еволюция в посока „от „Chief Operations
Officer“ към „Chief Operating Officer“”72.
Фактът, че главните маркетингови директори (Chief Marketing
Officers, CMOs) играят ключова роля за „доставяне” и обогатяване на клиен-

71

72

Респондентите на някои студии (COOs в 50 европейски банки) придават на тези
мегатрендове сходно значение: на първите два – по 94%, а на третия – 96%. Незначителни различия се наблюдават в степента на тяхното оценяване – 60% считат, че
дигитализацията има „голямо”, а 34% – „по-скоро голямо” значение; при регулирането съотношението е 68%:26%, а спрямо намаляващата рентабилност – 64%:32%.
Осемдесет процента от анкетираните подчертават нарасналата отговорност на COO
за конкурентната диференциация на банката въз основа на променените клиентски
изживявания. Вж.: Ehlerding u.a. 2016: 5, 19.
Вж.: Ehlerding u.a. 2016: 5, 20. През последните години нарастват не само задачите
във всички сфери, но броя на инициативите, за които носи отговорност COO. Това
подчертават 92% от анкетираните COOs. Над една трета от тях са на мнение, че този
тренд ще се ускорява през следващите три години. В същото време се има предвид
и нарастващата скорост, с която трябва да се въвеждат тези инициативи, особено в
регулаторната сфера. От гледна точка на динамичната дигитализация на банкирането COO трябва да реагира гъвкаво и бързо спрямо клиентските потребности, което
ще гарантира бъдещо оцеляване на съответната институция в конкурентната борба.
Седемдесет и четири процента от респондентите считат, че през последните три години нараства скоростта, с която трябва да се въвеждат инициативите, а 78% очакват в бъдеще още по-голямо ускорение (Ehlerding u.a. 2016: 20).
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тски изживявания „от край до край” и са сред първите, които трябва да бъдат „двигатели” на „разрушителния растеж”, поставя тази инстанция на „горещия стол” 73. Това виждане не следва да е чуждо на банките, които трябва
да направят редица важни стъпки за преодоляване на пропастта между съществуващите възможности (на маркетинговия екип и на всеки негов член)
и нуждата от компетенции за гарантиране на успеха в условията на ожесточена „многопистова” конкуренция. От тази гледна точка банковите ръководства трябва да се ангажират активно с търсене на таланти по дигитален маркетинг74, сред чиито приоритетни задачи е осигуряването на измерима възвращаемост от маркетинговите дейности. Много банкови маркетингови специалисти обаче не разполагат с необходимите аналитични умения. Някои
имат техническо разбиране, но поради липса на необходимата „честотна
вълна” в рамките на техните екипи, не могат да откликнат на нарастващите
изисквания на други топ мениджъри например главния изпълнителен директор и главния финансов директор.
В резултат от по-тясното взаимодействие между CIO и CMO, в рамките на създадените от тях дигитални „отбори”, ще се осъществяват печеливши комбинации между вътрешен и външен ноу-хау. Те са в основата на мобилна организация, която „обединява” нуждите на клиентите с решения за
възможно най-бързо предоставянето на нови услуги75. С анализа на „големите данни” например се преодоляват произтичащите от „наследената” IT
архитектура проблеми в управлението на връзките с клиентите, представяни
сполучливо с метафората „понякога приятел, понякога враг”. „В банковия
73

74
75

На това мнение са само 37% от участващите в изследване на Accenture CMOs от
различни сфери, докато 44% от изпълнителните директори отчитат липса на съответствие по този въпрос. Само около четирима от десет CMOs признават важността
на разрушителния растеж. Малко над една трета (36%) от маркетинговите директори определят стартирането на нови бизнес модели или стойностни вериги като изключително важен приоритет, а 34% посочват като такъв новите партньорства с нетрадиционни играчи. Тридесет и три процента от изпълнителните директори пък
считат, че маркетингът ще „влезе под дигитални рамки” в рамките на следващите
пет години. CMOs трябва да насочат кораба към дигитализацията не само за собственото си израстване в кариерата, но за да се избегне загубата на контрол в една от
ключовите области на организацията. Вж.: Quiring et al. 2016: 3, 6.
Вж.: Leap 2013.
Вж. подр.: Jaubert et al. 2015: 3-4, 6.
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сектор търсенето на неща като домакинство и супер домакинство − тези неща се променят според начина, по който клиентът си взаимодейства с банката. Това се отразява върху качеството на клиентското обслужване”
(Sweetwood 2016). Очаква се ефектът от „новите” анализи на данни да бъде
значително по-голям, защото те могат да покажат с висока степен на предвидимост как да се оптимизира цялостният маркетингов микс. От своя страна, според някои (Kerstein 2017), това води до 30%-ни икономии без загуба
от продажби.
При равни други условия въпросното сътрудничество може да девалвира и дори да направи излишна позицията на главния директор по дигитализация. Това изглежда логично, защото при голямо припокриване е твърде
безсмислено една тема (някакво измерение на дигиталните иновации) да се
„придвижва” напред от две независими групи. В случая се препоръчва третият във веригата да бъде главният изпълнителен директор, който „в положителен смисъл е обзет от клиентите” и поради това гарантира, че двете
инстанции ще си сътрудничат пълноценно (Quack 2015) 76.
Счита се, че назначаването на Chief Digital Officer „е полезно, само ако
той е член на борда или на оперативното ръководство или най-малкото има
тяхната пълна подкрепа, включително широка свобода” (Depiereux 2015). За
други (Kolev 2015: 43-44) тази позиция е повече от желателна за успешното
преосмисляне на собствените структури и за адаптирането на новите стратегии към императивите на дигитализацията. Той трябва да има status quo над
тясната вътрешна специализация на различните отдели, което ще му позволи да съгласува своите действия по реализацията на дигиталната стратегия с
директорския борд и след това да ги реализира практически. За целта тази
инстанция трябва да притежава компетенции и способности в различни сфери – електронна търговия, маркетинг, социални медии, мобилно банкиране,
обработка на „големи данни” и дигитални технологии.
Според трети (Skinner 2016b) тя е „дигиталната глава”, която трябва да

76

Навярно поради тези съображения банките са сред т.нар. „ориентирани към потребителя компании”, където позицията на CDO не е популярна. Според проучване на
Strategy& от 191 банки такава имат само 13 институции (7%). Вж.: Friedrich et al.
2015: 8.
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се отчита пред главния изпълнителен директор. Последният може „да делегира на „оркестрант” в лицето на Chief Digital Officer. Но той трябва да бъде
упълномощен да извърши промяна в организацията от името на главния
изпълнителен директор. Там няма време за нещо друго” (Baculard 2017). На
същото мнение е Брет Кинг, според когото „главният изпълнителен директор е ръководител на дигитализацията с голям и напълно съпричастен екип
зад него. Можете да имате някои специализирани компетенции по този въпрос, а главният изпълнителен директор е шеф на Digital с голям и изцяло
ангажиран екип зад себе си. Вие може да имате някои специални компетенции по този въпрос, но ако имате отделен шеф по дигитализацията, не сте
дигитална банка, вие просто имате само дигитална компетентност в рамките
на традиционната банка” (King 2015).
Ролята на тези мениджъри е не само да намират възможности и решения, но и да гарантират, че техните организации приемат и използват дигиталните платформи по оптимален начин. „Ето защо най-добрите CDOs ще
трябва да бъдат както лидери, така и мечтатели. Най-радикалните идеи −
които имат най-голям потенциал за създаване на ползи от гледна точка на
завладяването на нови пазари и установяване на господстващо пазарно положение − ще бъдат най -трудните за изпълнение, тъй като срещат естествена съпротива за промяна в работната сила. Следователно сами по себе си
добрите идеи няма да са достатъчни, дори и там, където има добро разбиране на технологиите и на потребителите. Банките и финансовите посредници,
които вървят начело по пътя към дигиталното бъдеще, ще имат не само визионерско лидерство, но и силна предприемаческа култура за иновации и
приемане на промяната” (Rockliffe 2016).
Макар че формално отговарят за различни сфери, инстанциите за маркетингово и рисково управление (Chief Risk Officers, CROs) имат общи интереси към иновационната проблематика77. Дълго време първите се концентрираха върху растежа и управлението на фирмената марка, а вторите – върху защитата на традиционния бизнес от неблагоприятни рискови проявления. Но след глобалната финансова криза, с появата на Big Data, на софистицираните техники за моделиране и сложните алгоритми, пред тях се отк77

Вж.: Ellis et al. 2015.
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рива широко поле за сътрудничество. Риск мениджърите вземат все поактивно участие в разработката и реализацията на корпоративната бизнес
стратегия. Маркетингът пък играе ключова роля при формирането на холистична картина за клиентите и за приложението на конкретни подходи за оптимизиране на връзките с тях.
Конвергенцията между двете сфери „кореспондира” с иновационната
проблематика в банките в различни направления. От една страна, с незначителни „творчески усилия” CMOs могат да ползват „рисковата” информация
на CROs (например за платежните навици, платежната дисциплина, кредитния рейтинг на клиентите и т.н.) като ориентир при проектирането и създаването на нови продукти и за навлизане на нови пазари. От друга страна,
екипът по маркетинг и продажби може да си партнира с офиса по рискмениджмънт при конструиране на различни „финансови пакети”, чиято покупка „обещава” на клиентите бъдещи устойчиви финансови източници (парични потоци). Едновременно с това маркетинговият отдел може да подготви подходящата за него продуктова конфигурация въз основа на предоставена от екипа за управление на рисковете надеждна информация за платежоспособността на клиента по даден заем. Сътрудничеството между двете
управленски инстанции може да провокира иновационни импулси с още поширок резонанс. Например ако притежава компетентна анализаторска експертиза, маркетинговият мениджмънт ще разбира причините за клиентските
разочарования, които могат да предизвикат нежелани миграционни „вълни”
от досегашната им банка. Това е по силите и на рисковото управление −
вместо да чакат случването на нежелано събитие, предприемат своевременна намеса, минимизираща негативното рисково проявление. Следователно, с
обединените усилия на двете инстанции, могат да се проектират и въвеждат
„скроени по мярка” продукти/услуги, което ограничава клиентската флуктуация и заплахите от проявление на down-side рискове.
Партньорството между CMO и Chief Technology Officer (CTO) би могло да се превърне в креативна „агенция” за разработка на прототипи и/или за
критична оценка на връзките с клиентите. Днес тази сфера на компетенции е
най-бързо растящото бюджетно перо от финансирането на дигиталната кампания и на средствата за модернизация. Когато се ангажира активно с мар-
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кетинга и продажбите, CTO играе ролята на „истински евангелист”, за разлика от традиционния тип − мениджър на високо техническо ниво, който
участва в създаването на технологията и продуктовата стратегия на банката
с право на съвещателен глас.
Тази инстанция трябва да има ясно разбиране на бизнес стойността и
на ключовите фактори за пазарно диференциране. При активното общуване
с клиентите тя ще получава информация от „първа ръка”, която може бъде
ценен ориентир за изготвяне на институционалната дигитална „пътна карта”. По принцип по-големите банки са склонни да наемат повече „евангелисти”, докато по-малките разчитат на „традиционните” технически директори.
Това разграничаване има принципно значение за идентифициране на
„курса” и обхвата на банковата дигитална трансформация. „Ако „вкъщи” не
разполагате с дизайнерски екип, вие не сте дигитална банка. Ако вашият
CTO никога не е направил скица на бяла дъска или на парче хартия, вие не
сте дигитална банка. Ако традиционният маркетингов бюджет превишава
разходите за дигитализацията, банката не се счита за дигитална. Ако продуктовият екип или неговият шеф могат да предопределят дизайна на промяната (проектирането), вие не сте дигитална банка” (King 2015).
Като „протокол за решаване на проблеми и откриване на нови възможности”78 дизайнерското мислене играе важна роля в оперативното управление на банките:
Първо, „снабдява” ги с методология и инструментариум за бързо откриване и проучване на клиентските проблеми, формиране на съпричастност към клиентите, оценка и тестване на продуктови и платформени прототипи. На тази база могат да се вземат решения за преодоляване на „тесните
места” във връзките с клиентите в посока към обогатяване на техните изживявания.
Второ, служи за целите на вътрешни проучвания например за установяване потребността на дадена бизнес единица от трансформация (реорганизация), включително колаборирането и с други екипи.
Трето, то е „субстанция” на конкурентния потенциал и фактор за по78

Spataro 2017.
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добряване на финансовите резултати.
Четвърто, идейна платформа за „имплантиране” на иновационната
култура в рамките на институционалната организация.
Известно е, че, когато поискат подкрепа от CTO, ръководителите на
бизнес единиците са в позицията на клиенти, а при доставката на продукти
на други бизнес сфери (единици) − в ролята на продавачи 79. Осъществявано
под единно ръководство партньорството между екипите за развойна дейност
и развитие (предимно в големите банки) и тези за продуктова иновация позволява на различни „отбори” да „захранват” едни и същи процеси. При равни други условия постоянната колаборация между членовете на екипите (в
ежедневната работа и на организирани в извънработно време тиймбилдинги)
води до по-добър „общ” резултат, в сравнение с постигнатото от всеки отделен екип. Въпреки че не „изчезва”, конкуренцията между отделните организационно-структурни единици се канализира в посока към подобряване на
производителността на общата (комбинираната) група 80.
Признавайки, че адекватното управление на „големите данни” е изключително важна предпоставка за клиентско центриране, други изтъкват
необходимостта от създаване на специална инстанция Chief Data Officer
(CDO)81. Очаква се, че тя ще има ключово значение за точното „настройва79
80
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Вж.: Sull 2007: 35.
Някои приемат позицията на Chief Technology Marketing Officer като „лоша идея”,
защото в повечето случаи тези мениджъри нямат технически познания. Вж.: Quack
2015.
Седемдесет и девет процента от респондентите на едно изследване (1 200 топмениджъри от предприятия за финансови услуги в 10 страни) са на мнение, че „големите данни” могат да генерират абсолютна добавена стойност, което допринася за
бъдещия успех на предприятието. Въпреки това въвеждането на адекватна Big Dataстратегия се съпътства с редица трудности: над 50% от банковите топ мениджъри
виждат сериозно предизвикателство в ефективната координация между Big Data и
анализаторските екипи. Четиридесет и осем процента от фирмите за финансови услуги работят с „разпръснати по джобовете ресурси” или с децентрализирани екипи,
които функционират без никакъв централен надзор. Компаниите с CDO отчитат
43%-ен успех на техните Big Data инициативи, за разлика от 31% при тези без такава инстанция. Досега само 16% от анкетираните фирми са назначили CDOs (което е
повече от други отрасли), но мнозинството от тях се ангажират все още предимно с
Compliance проблеми и риск мениджмънт. Тази инстанция се въвежда за пръв път в
американската Capital One в началото на 2002 г. Вж.: Coumaros et al. 2015: 3-4.
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не” на стратегията към дигиталния „дневен ред”, респ. за превръщането на
Big Data в стратегически актив. Според начина, по който управлението на
„големите данни” „извлича” стойност за банката и нейните клиенти, се различават четири типа CDOs82:
· начинаещите са стартирали няколко инициативи за управление на
Big Data, но не са дефинирали по-глобален подход;
· стойностно ориентираните се фокусират върху иновациите и създаването на стойност чрез данни, но имат ограничени Complianceотговорности;
· процесно ориентираните обикновено са част от корпоративната
подкрепяща функция, фокусирани са върху нормативните съответствия,
разчитат на основен екип с представители на различни бизнес звена и поддържащи функции, но имат ограничени способности да се справят с други
бизнес нужди и приоритети;
· готовите за Big Data имат мандат, включващ информация за нормативно съответствие и за създаване на стойност от „големите данни”; те
идентифицират критични за бизнеса домейни от данни, разработват Big Data
инвестиционна стратегия, процеси и „пътна карта”.
Значителни възможности за извличане на ползи от „големите данни”
имат и главните финансови директори (Chief Financial Officer, CFO) 83. Това
е напълно логично, защото в новата дигитална епоха те трябва да бъдат
„стратегически мислители” и лидери на промяната не само в рамките на
собствената си функция, но и за цялата институция (Page 2014: 13). Нарастващата комплексност на тази позиция и по-силното и фокусиране към процеса по създаване на стойността и ползите за ключовите стейкхолдери превръща модерните CFOs в „универсални таланти”, призвани да вземат „съдбоносни” за банката решения (Leichsenring 2015)84.
82
83

84

Coumaros et al. 2015: 5-6.
Такава позиция имат над половината (54%) от фирмите за финансови услуги в света, 71% от тях проучват „големите данни” и прогнозния анализ, а според 70% big
data са критично важни за тяхната компания. Вж.: Sarrocco et al. 2016: 3.
Този извод е в силен контраст на резултати от проучване на Accenture, според което
над 75% от финансовите директори смятат, че не са много добре позиционирани, за
да отговорят на нуждите на утрешния дигитален бизнес. Мнозина са „блокирали” в
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Тези мениджъри трябва да формират и развиват компетенции за анализ и оценка на: процесните и разходните оптимизации; подходите за създаване на институционална система за управление на рисковете; иновациите в
управлението (в това число стимулирането) на персонала; комуникацията с
всички „вътрешни” стейкхолдери, които имат непосредствено отношение
към иновационната проблематика (CEOs, CROs, CIOs, CTOs); изискванията
на регулаторите, акционерите и други заинтересовани страни85.
Ясно е, че дигиталните технологии излизат от тесните граници на финансовия отдел и изискват той да интегрира външна информация, необходима за формиране на финансови „прозрения” и вземане на подходящи решения. „Информацията е сила в света на дигиталните технологии: технологичните инвестиции ще бъдат напразни, ако все още се очаква финансовият
отдел да работи като мениджър на главната счетоводна книга, а не като куратор на финансова експертиза” (Vogel 2016). За да изпълнява тази мисия,
неговият ръководител трябва да86:
· се убеди в необходимостта от промяна и да развива собствена дигитална визия;
· състави план за действие (включващ съществуващия и плановия
приходен потенциал) и на тази база да изготвя детайлен IT и финансов план;
· осигури необходимите служители с компетенции в IT и дигиталната
проблематика;

85

86

процесния начин на мислене, което не се трансформира в резултати в дигиталния
свят. Докато повечето финансови директори обсъждат и признават необходимостта
за дигитална трансформация във финансовата функция, по-малко от половината са
дефинирали силна стратегия и са съставили нужния план за действие. В същото
време се признава, че CFOs имат способност да автоматизират от 50 до 60 процента
от финансовата функция, преместване на данни и анализи в посока от случайна
спомагателна дейност към постоянна практика. Вж.: Reilly 2016: 4, 5, 7.
Анализите показват, че един традиционен CFO офис отчита 50%-на отрицателна
ефективност на разходите поради: лошо качество на данните и технологична неефективност (30%), нехармонизиран репортинг (15%), необвързани процеси (5%).
„Задвижвана от големите данни” ръководената от CFO финансова функция може да
предизвика чувствително (до 35%) намаляване на разходите, в това число от: обвръзка на процесите (5%), хармонизиран репортинг (10%), наличие на централизиран
източник на данни (20%). Вж.: Sarrocco et al. 2016: 11.
Вж. подр.: Hesse, 2015: 24ff.; Meier 2016.
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· дигитализира оперативните финансови процеси и да адаптира конт-

ролинговата система към новия бизнес модел;
· „вгради” системата за управление на рисковете в „пътната карта” на
дигиталните промени.
Локализацията на риск мениджмънта в „точките на клиентската нужда” ще принуждава отговорните инстанции да действат като екипи за „бързо
реагиране” при стриктно съблюдаване на регулаторните и Complianceизисквания87. Така ще се осъществява „безшевно” интегриране на рисковото с финансовото управление, което може да „произведе” позитивен ефект в
няколко насоки (Accenture 2014a: 4). Първо, оптимизиране на процесите,
например чрез вграждане на „умни” изисквания за съответствие в рамките
на дигитализираното клиентско „пътуване”. Второ, осигуряване на понадеждна защита на данните, а оттам – създаване на условия за повишаване
на банковата репутация88. Трето, по-голяма гъвкавост на мениджмънта, който, „пренареждайки” ролите „в движение”, ще подобрява пазарната адаптация на банката.
Финансовите мениджъри „трябва да гледат на новите информационни
технологии като на стратегически диференциатор (к.м. – Ст. В.) за техните
организации. Възвръщаемостта на IT инвестициите трябва да се изчислява
по същия структуриран начин както при всички големи инициативи. Учас87

88

Според някои напредващата дигитализация „носи” със себе си три основни групи
рискове: за връзките с клиентите (загуба на персонален контакт с клиентите; сравнимост на продуктите и висока готовност на клиентите за смяна на банката; защита
на данните); от конкурентни заплахи („атака” на съществуващите бизнес модели от
страна на FinTechs; смяна на ролите на банките, респ. превръщането им в изпълнители; интернационализация на конкуренцията в Retail Banking) и вътрешни рискове
(ускоряване на темпа на промяната; радикални организационни и културни промени). Вж.: ibi research an der Universität Regensburg GmbH et. al. 2016: 11. В същия
дух са изводите от изследване на The Economist Intelligence Unit: най-голямата заплаха за Retail банките идва от новите пазарни участници и влиянието на новите капиталови стандарти (по 26% от респондентите), промененото клиентско поведение
(22%) и новите технологии, включително дигиталните канали (24%) Вж.: The
Economist Intelligence Unit 2016: 3, 25.
Съгласно някои проучвания защитата на данните има най-голямо значение сред
темите за успешната дигитална трансформация в контекста на Complianceпроблематиката. След нея се нареждат управлението на риска, други регулаторни
мерки и корпоративното ръководство. Вж.: Roßbach u.a. 2015: 26.
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тието на CFO е ключов фактор за тази промяна в поведението, тъй като това
води до по-стриктна отчетност и по-голямо съответствието с бизнес целите
на организацията” (Chandorkar, Chattur 2011: 1). Следователно ролята на
банковите CFOs еволюира от бизнес оператор (бюджетиране, прогнозиране,
мониторинг на изпълнението) към съветник на C нивото (прозрения за подкрепа на стратегически решения, анализ на инвестиционни решения, нови
бизнес възможности) и партньор на ръководството.
2.2. Някои „открити” въпроси
Наивно е да се очаква, че организационното позициониране на „дигитално отговорните” инстанции ще протича по „гладък” ред. Напротив, то ще
се осъществява в среда, където „регулаторните граници стават все по-малко
ясни, нарастват регулаторните изисквания (к.м. – Ст. В.) и регулаторите
стават все по-настоятелни и по-малко толерантни към прекомерно сложните
организации” (EY 2015c: 34). Това налага изместване фокуса на ръководството и мениджмънта „от реактивно управление към проактивен подход за
постигане на по-голяма прозрачност и отчетност, което далеч надхвърля
изискванията за нормативно съответствие” (Accenture 2014a: 3). С ясното
съзнание, че регулирането е не само ограничител, но и стимулатор на иновациите в банкирането89, те трябва да „проектират” влиянието на неговите
норми „отвъд” стойностните фактори за развитие на бизнеса. Така ще се
осигурява надеждна подкрепа на конкурентоспособността, растежа и мобилността във и между back, middle и front офисите.
Както видяхме, в стремежа за постигане на „истинско” клиентско центриране се създават „полета от пресечни точки” между различни функции и
компетенции. Подобно на практиката в други компании „множенето” на
инстанциите от С равнището не само затруднява обмяната на идеи с висшето ръководство и топ мениджмънта, но ограничава техните организационни
способности за „посрещане” на дигиталната промяна90. Ситуацията става
още по-тревожна, когато „окупираната” в своя „силоз” управленска колегия
89
90

Вж. подр.: Вачков, 2015: 37-44, 57-61.
Според някои „понастоящем в 90% от компаниите има трима или повече лидери на
С нивото, които отговарят за „разрушителния растеж” (Quiring et al. 2016: 3).
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„общува” с изпълнителите на решенията, но не създава условия за органичното им развитие. Често срещана практика е например IT директорите или
CDOs да управляват дигиталните инвестиции от оперативна или технологична перспектива без нужните за целта емпатия към клиентите и познания
за техните очаквания, предпочитания и ценности. Главният маркетингов
директор пък може да инвестира в технологии за дигитализация в неговата
„територия”, които нямат значими рефлексии върху останалата част от организацията 91. Тогава за каква „икономизирана” организация може да става
дума?
Напълно е възможно иновационните екипи също да заработят по своя
собствена логика, т.е. да преследват целите си „извън системата” (отговорната колегия), заобикаляйки установени организационни регламенти, процеси, показатели, процедури за осведомяване и др. Нещо повече, ако успеят да
си извоюват по-голяма независимост, те могат да се самоизолират от основната дейност на банката92.
Подобна нагласа ще консолидира потенциала за „управление” на конкуренцията между отделните екипи за заемане на приоритетни позиции в
разпределението на ограничените иновационни бюджети. Но ефективността
на иновационните проекти не следва да се определя само според достатъчността на финансовите ресурси. Тя трябва да се оценява с помощта на „поширока” метрика, включително различни системи за управление на изпълнението и за измерване на резултатите. В този смисъл все по-голямо значение за качеството на екипното представяне (перформанс) ще има дигиталната зрялост, параметризирана от наситеността на дигиталните иновации и
91
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Вж.: Solis, Szymanski 2016: 6.
С убеждението, че имайки свободата да експериментира и да се провали, независимият екип не е отговорен за резултатите на други бизнес звена. Някои считат, че
техните иновационни екипи не трябва да извършват: ROI анализ; формулиране на
подробни бизнес казуси; разпределяне на разходите за иновации към други бизнес
единици; изискване бизнес единиците да финансират разходите за създаване на нови продукти извън инвестицията и разчетеното от експертите време; присъствие на
скучни корпоративни срещи; интегриране на други към персонала на екипа, който е
„собственик на инвестираното от него време”; оценяване на количествени процесни
показатели; създаване на метрика за оценка на количествени резултати; определяне
на „твърди” срокове за постигане на резултати в сделките с клиентите; работа върху
продукти, които трябва да успеят „на всяка цена”. Вж.: Ryan 2015.
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способността на звеното да участва в управлението на дигиталната промяна.
Но влияние върху него ще оказват редица други „нови нормалности”, например промяната в рисковия „апетит” на мениджмънта, инвестициите за
подобряване на дигиталните възможности на служителите, съвместната работа с вътрешни и външни партньори и т.н.93
В крайна сметка „дигиталното начало е далеч по-малко по отношение
на йерархията отгоре-надолу и нещо повече за мрежата, която подкрепя
екипите − където и да са те – за да се стартират дигитални услуги и продукти, вътрешно или външно (…). Дигитализацията е общата нишка между отделите – ДНК-то в рамките на всички инициативи. Това официално променя
бизнес моделите, работните групи и репортинговите инфраструктури за тяхното непрекъснато адаптиране като пазарната динамика” (Solis, Szymanski
2016: 39). Следователно изборът на подходящи организационни форми
трябва да има за цел повишаване на равнището на самоотговорност и на
самоорганизиране, да провокира динамика, гъвкавост и бързина на дигиталните иновации, но без да се изземва и/или дублира компетенции от други
равнища на банковата организация. Това разбиране импонира на идеята за
създаване на т.нар. „флуидна организация”, която хармонизира подходите за
организационно, културно и човешко развитие. Тя се базира върху принципа
за поемането на отговорност чрез игра на не строго персонифицирани роли,
т.е. една роля може да се изпълнява от няколко лица и обратно – едно лице
да встъпва в различни роли94. От тази гледна точка „актьорите” и ролите
могат по-бързо да се адаптират към новите реалности.
Индивидуалните роли и отговорности се определят в рамките на модериран диалог с ръководната инстанция. В резултат на това се формира
„прозрачен” ролеви профил, който замества традиционната длъжностна характеристика. Този подход позволява да се идентифицират дублирания на
отговорности и/или пропуски, които могат да се преодолеят и коригират в
рамките на новия ролеви диалог. Комуникацията между инстанциите и екипите се осъществява в рамките на системни мрежи, адаптирани към конкретна ситуация и пазарна конюнктура, а това налага ревизия на съществу93
94

Срв.: Kane et al. 2016: 16.
Вж.: Lederer 2015.
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ващите канали за осведомяване95.
По правило нарушеният интегритет на репортинговата система причинява несъгласуваност между управленските инстанции и усложнени процедури за вземане на решения. За решаването на този проблем се налага
прегрупиране и насочване на нейните ресурси (според някои поне една трета от тях) към последната фаза – „производството” на репортинговите „продукти”. Тази „целева стойност” може да се постигне чрез автоматизирани
технологии и непрекъсната стандартизация96. В много банки това е трудно
осъществимо поради добре известни причини − „наследени” хетерогенни
приложни структури (сфери), децентрализирани отговорности за качеството
на основните данни, комплексни бизнес и IT процеси.
Според други реорганизацията на репортинговата сфера трябва да доведе до по-силно интегриране на отделите, което се счита за „ключов фактор по пътя към холистичното корпоративно управление” (Lünendonk
2015:14). Трети са на мнение, че разделното „докладване” на дигиталните
инвестиции може да направи дейността на банката „по-прозрачна” за анализатори и инвеститори, наред с използването на показатели за оценка на конкурентоспособността и за възвръщаемостта на инвестициите97.
Практиката дава индикации, че някои големи банки се разделят с
„униформения” подход към комуникацията и репортинга. За целта топмениджмънтът насърчава комуникацията между служителите в социалната
мрежа, по време на срещи и чрез имейли. „Вкарани в кошера”, те излагат
своите мнения и нагласи към дигиталната промяна и обменят ноу-хау в реално време (Gast, Lansink 2015) 98. Допълнителен потенциал за дигитално

95
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97
98

Вж. подр.: Lederer 2015.
Вж.: Lünendonk 2015: 14. Съгласно цитираното изследване днес повече от половината ресурси на управленския репортинг се инвестират за подготовка на доклади,
включително консолидиране, събиране на данни, проверка на достоверността и съгласуване, фактическо „производство”.
Вж.: Dietz et al. 2014: 33.
Такава например е холандската ABN AMRO – един от пионерите в прилагането на
социалните мрежи. Чрез интернет служителите могат да открият дефицита на клиенти в retail сферата по-бързо, отколкото ако прилагат традиционните вътрешни
системи. За да се стимулира решаването на проблемите в реално време, е създадена
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сближаване на процеси, стратегия и ангажименти към клиентите създава
общуването в рамките на интегрираната вътрешна социална мрежа
(Enterprise Social Network) 99 и всичко това съдейства за обогатяване на
екипната култура.

3. Процесно дигитализиране в ключови бизнес сфери
3.1. Нови решения в Retail Banking
Според някои (Roßbach u.a. 2015) оптимизирането на бизнес процесите е най-голямата полза от дигиталната трансформация на банката100. „Всяка
банка, заключават в същия дух други, която мисли за дигиталния процес,
мисли също за дигиталното предприятие. Развитието на дигиталното предприятие се основава върху четири „Ps” − продукт, цена, хора и място. Първ ите три от тях са пряко свързани с дигитализацията на процесите” (Oracle,
Efma 2016: 15) 101.
Но въпреки твърденията, че в кредитните институти има потенциал за
дигитализиране на около 60% от всички процеси, при много от тях този дял
не надминава 30% (Milanese, Schmidt 2015: 24). Това мнение споделят други,
според които в развитите страни са дигитализирани само 20-40% от банко-

99
100

101

специална единица, която обслужва различни „силози”, в това число IT , „Обслужване на клиентите” и „Операции”. Вж.: Gast, Lansink 2015.
Вж.: Solis, Szymanski 2016: 23.
То е ранжирано на първо място с 83%, а след него се нареждат: по-доброто обвързване с клиентите (76%); подобряването на конкуретнтата позиция (71%); създаването на ефективни организационни структури (66%); разкриването на нови приходоизточници (64%) и др. Вж.: Roßbach u.a. 2015: 23.
Например четвъртата по големина банка във Филипините Rizal Commercial Banking
Corporation (RCBC) модернизира 96 приложни системи, предефинира 291 процеса,
преконфигурира над 400 клонове и 3,5 млн. мигриращи клиенти - едновременно във
всички клонове и в управленските офиси. Резултатите на трезора се определят като
„фантастични”, защото без никакво увеличаване на персонала той е в състояние да
постигне: почти 25% увеличение на обема на обработените заеми; 300% увеличение
на сделките в интернет банкирането; 33% увеличение производителността на АТМ
устройствата и 10% намаление на цените на техните услуги; 25% икономия на разходи от автоматизирани доставки; 54% възвръщаемост на инвестициите още през
първата година. Вж.: Chhahlra 2016: 20.
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вите процеси (Mittal et al. 2016: 15).102 Трети констатират, че с 61,9% индекс
на процесна дигитализация банките и застрахователните компании се нареждат на второ място, но това постижение е все още далеч от максималното равнище103.
Запазването на досегашното статукво обрича трезорите да губят все
по-големи пазарни дялове, където „удобно и завинаги” ще се настанят редица агресивни „нападатели” в сектора на финансовите услуги − от Amazon,
PayPal, Apple, Google или Facebook, през водещите телекомуникационни
компании до FinTech фирмите. Съзнавайки тази опасност, редица големи
трезори предприемат иновация на „две скорости” − процес, оприличен от
шефа на борда на BBVA „със смяната на гумите на камион, докато е все още
в движение” (Knowledge@Wharton 2017) 104.
102
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104

Според авторите, независимо че много от операциите на „предния край” (фронт
офисите) и в клиентските „допирни точки” се дигитализират, процесите в бек офисите са все още ръчни, непоследователни и на хартиен носител. Като цяло една retail
банка има 500 ръчни процеси „в задния край”, от които 60-70% могат да бъдат напълно автоматизирани. Вж.: Mittal et al. 2016: 24. С най-висока степен на автоматизация са преди всичко „зрелите” функции, респ. трансакционно ориентирани процеси, например плащания и търговия, докато дейностите, при които банките се срещат
с клиента „лице в лице”, имат ниска степен на дигитализация. Според някои очаквания през следващите пет години 80% от всички процеси в банките ще бъдат предимно или изцяло дигитализирани. Вж.: Deloitte, Lucerne University of Applied
Sciences and Art 2016: 20.
Тези институции представляват 7,7% от респондентите – 1 143 средни и големи
компании с годишен оборот над €25 млн. Вж.: d.velop 2016: 18-19. Според други
две трети (66%) от отговорните за дигитализацията инстанции (Chief Operating
Officers) в 50 водещи европейски банки от 13 страни придават голямо значение на
безхартиеното банкиране, а 74% - на процесното автоматизиране. На практика само
20% от банките са предприели процесна стандартизация, в това число 4% напълно и
16% - отчасти. Частичната автоматизация на процесите може да се осъществява със
сравнително малки корекции. Пълната процесна автоматизация се счита за „върховната дисциплина” в усилията за постигане на цялостна дигитализация. Напълно автоматизирани в анкетираните банки са средно 40% от процесите, а след три години
техният дял се очаква да нарасне на 60% . Вж.: Ehlerding u.a. 2016: 6-8.
На „първа скорост” са „включени” радикалните иновации („Big I”), целящи промяна
на статуквото (сегашно състояние/бъдещи иновации) от 80/20 на 60/40. Те са следствие „от драматичните промени в структурата на организацията” и на редица външни иновации, включително създаване на съвместни предприятия. На „втора скорост” се извършват подкрепящи иновации („Little I”). И в двата случая банките трябва да имат „таланти, които да подкрепят двете мисии. Те също се нуждаят от пърга180

Ползите за банките от процесната дигитализация могат да се резюмират така:
105
· повишаване на оперативната ефективност ;
106
· редукция на разходите в рутинните процеси ;
· разширяване на клиентското проникване в резултат от по-прецизно
сегментиране и по-пълно удовлетворяване на клиентските потребности107;
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ва инфраструктура, която да поддържа бързи експерименти заедно с надеждността,
сигурността и мащаба на основната дейност. IT вече не е само разход за правене на
бизнес, а ключов фактор за иновации” (Knowledge@Wharton 2017).
Тук оптимизационният потенциал варира в границите между 15 и 20 процента. Вж.:
Lehmann, Sydow 2015: 7. В изследване на McKinsey се отбелязва, че днес фокусът на
банковите операции пада върху разработването на функционален опит на управленско ниво и показатели за ефективност на функционални, процесни и канални нива,
чието въвеждане се стимулира по целесъобразен начин. Оперативните разходи в
бизнес зони с големи обеми се оценяват според бизнес активността и се контролират предимно под влиянието на ключови доставчици. Икономията на разходи
(обикновено 4 до 5 на сто годишно) се използва най-често за стратегически важни
инвестиции. Вж.: Jacques et al. 2016: 5.
Става дума за намаляване на разходите за транспорт и сортиране на някогашните
хартиени бизнес процеси до 80%. Вж.: Ehlerding, Bräutigam 2015: 36. Според други
подмяната на наследените с по-добре интегрирани автоматизирани системи и сметки с по-малко бумащина може да помогне на банките да реализират 30%-ни икономии на разходи (Mittal et al. 2016: 25). Трети (Grebe et al. 2016a) прогнозират възможност за намаляване на оперативните разходи на банките с до 20%. Комбинацията между масовото сканиране и дигиталната „маршрутизация” представлява техническата база за дигитализация на сегашните клиентски поръчки на хартиен носител.
Днес данните много често се набавят ръчно, а формулярите се сканират изключително за целите на тяхното бъдещо архивиране. Ефективността може да се постигне
чрез по-ранно сканиране с оптично разпознаване на символи. Входящите формуляри се сканират веднага, класифицират се за по-нататъшна обработка и се четат с
помощта на специален софтуер (Optical Character Recognition). Дигиталните данни
се предават в специализираните звена за обработка според вида на поръчката и необходимостта от допълнителна обработка. Фактът, че с помощта на въпросните
софтуери резултатите могат да се оптимизират до степен, до която в 90% от обикновените формуляри не се откриват грешки, а сделките могат да се обработват без
никакви допълнителни ръчни корекции на данни, дава индикации за успешно автоматизиране на бизнес процесите. При формулярите с по-сложно съдържание могат
да се постигнат оптимизационни квоти до 60%. Вж.: Ehlerding, Bräutigam 2015: 38.
Според някои (Grebe et al. 2016a) това може да разшири продуктовото предлагане на
един клиент с 30%.
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· съкращаване на времето за обработка

108

;
· автоматизиране на дейността и повишаване на производителността
на фронт офисите и бек офисите109;
110
· повишаване възвръщаемостта на инвестициите .
Дигитализацията на процесите може да предизвиква уникални, интерактивни клиентски изживявания и събития във връзка с „потреблението”
на един или друг продукт/услуга. За целта банките трябва много бързо да
намерят онези първи контактни точки, откъдето връзките с клиентите ще
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Счита се, че тази редукция може да бъде до 50%. Срв.: Ehlerding, Bräutigam, 2015:
36. Americas Wealth Management на UBS например намалява средното време на петте най-широко използвани за обработка форми от 11 дни на 13 минути и спестява на
своите финансови консултанти годишно приблизително 51 хил. часа. Вж.: DocuSign
2016: 1. Дигитализацията на споразуменията за ключовите банкови услуги пък може
да доведе до: укоряване на времето на циклите над 80%; редукция на грешките с
над 93%; 10%-но подобряване на клиентските изживявания; икономия на милиони
долари и повишаване на производителността; 300% средно увеличаване възвръщаемостта на инвестициите и $25,70 средна обща полза на документ. Само за първите
11 месеца от влизането в сила на споразумението за разгръщане на дигитализацията
в Alliant Credit Union са икономисани близо $30 000, поради това че 91% от заемополучателите попълват документите за заем в рамките на 10 минути. Процесната
дигитализация намалява времето за управление на активи (Asset Management). Специализирани софтуери осигуряват на клиентите няколко пъти по-бърз документарен
цикъл и много по-кратко (до над 80%) време за достъп до активи под управление,
което се трансформира от дни или седмици до броени минути. Вж.: DocuSign 2016:
1-3.
Някои приемат, че дигитализацията може да повиши производителността им с 15%.
Вж.: Ehlerding, Bräutigam 2015: 36. Изследване на Roland Berger установява, че автоматизирането на процесите във фронт и бек офисите може да предизвика разходна икономия между 40 и 50%, а понякога и повече. Това ще доведе до освобождаване на капацитети, което днес би могло да стане изключително, но не в такава степен, за сметка на „по-тежки” организационни или процесни оптимизации. Вж.: Hach
et al. 2016: 11. Автоматизацията трябва да доведе и до почти нулеви човешки грешки и по-бързи операции. Lloyds Banking Group например е в състояние да намали
своите 700 процеса само до 23, което позволява на институцията да намали необходимото време за закриване на сметки от 30 минути на 3 минути. Вж.: Mittal et al.
2016: 24-25.
Например мултинационален клиент на дигитализирани финансови услуги с дигитализирани ключови процеси постига възвръщаемост на инвестициите от 531% с 5
месеца срок на изкупуване. Вж.: DocuSign 2016: 3.
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започнат да се „монетизират” в нарастващи приходи за тях.111 Големи надежди в това отношение се възлагат на онбординга, с който банката прави
заявка за „създаване” на бъдещи клиенти.112 Общувайки с тях чрез писма,
имейл, телефонни обаждания, социални мрежи и по други канали, в продължение на няколко месеца тя дава недвусмислени индикации, че иска да
ги познава, ще се грижи за удовлетворяване на индивидуалните им потребности и ще ги възнагради със своето обслужване.113
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Твърди се, че в самото начало CRM и оперативните процеси в бек офисите не могат
да бъдат подходящите „слоеве” за връзки с клиентите. Поради това банките трябва
да се съсредоточат върху разработването на елементи, например нов графичен потребителски интерфейс, като генерират всички данни за тях и ги представят в различна форма. За да се постигне по-прецизно клиентско центриране, процесът трябва
да бъде така преработен, че да не бъде пречка, когато потребителят използва интерфейса. Това най-вероятно се отнася не само до операции, но и до търговския процес,
където може да има по-голяма нужда от редизайн. Вж.: Oracle, Efma 2016: 13. Счита
се, че институции с вградено в рамките на цялата организация съзнание за оперативно високи постижения, в чието ядро е клиентското преживяване, могат да повишат ефективността на някои критични процеси с повече от 30 процента. В същото
време те могат да съкратят времето на цикъла с повече от 50 на сто, да намалят процента на грешки и да подобрят изживяванията на клиентите. Вж.: Duthoit, et al.
2015. Според други усъвършенстването на дигиталните способности води до повишаване на приходите на клиентите с 50%. Вж.: Grebe et al. 2016a.
Той включва няколко отделни стъпки, чиято последователност банките могат да
избират свободно: а) изявяване на интереси от потенциалния клиент, приемане и дю
дилиджънс; б) автентизация на личните данни - след въвеждането на личните данни
клиентът изтегля приложението на своя смартфон и се регистрира с помощта на
т.нар. QR код (Quick Response Code) или на трансакционен идентификационен номер (mTAN) - и поставяне на дигитален подпис; в) получаване на достъп до откритата сметка. Вж. подр.: Nigg u.a. 2016: 2; Hochstrasser 2016: 354-357.
Редица банки черпят от опита на гиганти в сферата на социалните медии като
Facebook, Twitter, WeChat и др. Германската Fidor Bank например използва социалните взаимодействия за сътрудничество с клиентите при развитието на нови продукти, за споделяне на информация и пазар с клиенти, които насърчават марката,
превръщайки се във Facebook фенове и печелейки допълнително лихви по някои
сметки. Испанската BBVA въвежда игрови техники (gamification) за онлайн взаимодействие с клиенти (с печеливши точки, статус и значки за желаното поведение),
като гледане на видео за насърчаване на финансовата грамотност или покани към
приятели да се присъединят към банката. Дигиталната Movenbank позволява онбординг чрез Facebook профила на клиента, а оценката на „финансовия фитнес” се прави след регистрацията в социалните медии. American Express свързва Amex картата
на клиента с неговите профили в социални медии върху платформи като Facebook и
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Преобладаващата част от процеса „Откриване на сметка” например е
„автоматизирана и стандартизирана, а негова кулминация са дигиталните
канали, което създава интуитивно, лично, емоционално привлекателно изживяване на клиентите с една малка част от предишния разход” (Dietz et al.
2015: 36). Те могат да сторят това чрез мобилни телефони и таблети от вкъщи през почивен ден или пътувайки за някъде, без да посещават филиалите
в работното им време през седмицата114. Дигиталната й проверка опростява
процеса по искане на заем, без значение дали то се прави чрез онлайн приложения или в центровете за стационарно предлагане115. Само с едно клик-

114
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FourSquare, а след това извършва сделки въз основа на харесванията и бележките.
Вж.: Marketforce 2016: 44.
Един потенциален клиент във Великобритания се нуждае от пет до десет минути, за
да открие онлайн сметка. От гледна точка на публикуваните в края на 2015 г. предписания на швейцарския финансов регулатор за установяване на бизнес отношения
във финансовата сфера чрез дигитални канали това се счита за немислимо. По консервативна оценка на UBS (една от първите банки, които предлага тази услуга на
швейцарския пазар), с продължителност на онбординг процеса от около 12 минути,
Швейцария няма да е много далеч от Великобритания или Германия. Вж.: Dietrich
2016b. Проведено изследване във връзка с откриване на сметка и на кредитна карта
сред 12 банки и две FinTech компании в Швейцария и Германия установява, че в
една традиционна банка почти две трети от тези процеси се осъществяват офлайн. В
отделни случаи до 74% от т.нар. контактни точки са извън дигиталния свят, при истинските дигитализирани процеси техният дял е 87,5%, а при частично дигитализираните – само 26,3%. За девет от 14-те институции се налага най-малко едно посещение във филиала, а в отделни случаи – до четири пъти. Докато се открие онлайн
сметката и се получи кредитната карта, банките изпращат най-малко девет нови
„хартиени” писма на своите клиенти по конвенционален начин (по пощата), а клиентът трябва да „вземе телефона в ръка” средно три пъти. На фона на днешните реалности тази констатация звучи пожелателно. Оказва се, че клиентите получават
средно по пощата (електронна и конвенционална) и във филиала 22 документи (от
т.нар. „добри” банки – 3, а от „лошите” банки – 32 броя). До известна степен те
трябва сами да „филтрират” тази „наводнена информация”, а едновременно с това
процентът на грешките нараства експоненциално. Вж.: Namics 2016: 7, 13. След
приемането на специална директива през 2014 г. някои водещи банки в Германия
(например ING-DiBa и Commerzbank) въвеждат като услуга видео и онлайн идентификацията на сметки. Както при много други дигитални услуги първата крачка от
реализацията на този проект е фокусирана към решенията „на фронта”, защото целият процес все още не е напълно интегриран към CRM системата. Срв.: Dietrich
2016b.
Вж. подр.: arvato/Bertelsmann 2017. Barclays тества мобилни проверки на депозитни
сметки – клиентите могат да плащат, изпращайки тяхно дигитално изображение
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ване сметките могат да се прехвърлят в друга банка. Промяната на профила
става за няколко минути, без необходимост от уведомяване на бенефициента. Такива услуги например предлага Deutsche Bank в парньорство с венчърната компания FinReach.
Онбордингът генерира потенциал за „преместването” на клиентите от
полето на ангажиментите към етапа на връзките, чиято наситеност и интензивност би могла да доставя на новите клиенти повече стойност и да гарантира успеха на следващата „стъпка” − повишаването на клиентската
удовлетвореност116. Тя е предпоставка за повишаване на тяхната лоялност и
за увеличаване квотата на клиентското „задържане” − „два от най-важните

116

(снимка) от камерата на своето смарт устройство. Британският трезор оферира и
24/7 видео чат, която им позволява да комуникират със служители от мобилните си
телефони, таблети или лаптопи. През 2017 г. почти три от десет общински финансови институции в САЩ планират да заменят или да изберат нова дигитална платформа за откриване на сметки, а делът на тези, които планират да подобрят използването на съществуващата системата, се очаква да нарасне с 10 процентни пункта.
Вж.: Shevlin 217: 22.
Във Франция например тя се повишава с 10 пункта, ако времето за откриване на
сметка е по-малко от 15 минути. Вж.: Bugrov et al. 2017: 43. Според някои анализи
демографската тенденция променя съществено „уравнението на доверието” към
wealth мениджърите. „Не е задължително през следващите пет до 10 години наследниците на богатство да решат да запазят финансовите съветници на своите родители. В действителност проучване на PwC показа равнище на междупоколенчески
трансфер на богатството от над 50%. Това означава, че компаниите трябва много
скоро да си изработят онбордна стратегия за генерации „X” и “Y”, имайки предвид,
че до 2020 г. те ще контролират повече от половината от всички възможни за инвестиране активи или около $30 трлн.” (Spellacy, Patel 2016: 5). В студия за удовлетвореността на клиентите в корпоративното банкиране се констатира, че 90% от големите корпоративни банкови клиенти обмислят преминаване към различна финансова институция за по-добро обслужване чрез онбординг. В същото време онбордингът и обслужването на клиентите се определят като „основни болезнени точки” за
глобалните банки, отразяващи клиентското центриране, приходите и конкурентното
предимство. Онбордингът се откроява като основна зона на недоволството на корпоративните клиенти, които намират този процес бавен, тромав и непрозрачен, докато банките отчитат нарастващи разходи. Оказва се, че въпреки значителните инвестиции, които целят да направят онбординга по-бърз, по-последователен и поевтин, през последните пет години за 61% от банките цената му на нов клиент се е
повишила средно с 11-20%. Ключовият фактор е поскъпването на процеса „дю дилиджънс”, прилагането на концепцията „Опознай своя клиент” и нормативните актове срещу изпирането на пари, които значително са увеличили комплексността на
онбординга. Вж. подр.: Finextra Research, Pegasystems 2015: 5, 7-9, 13.
185

фактора за измерване на успеха на бизнеса (…), създадени чрез комбиниране на висококачествени дигитални изживявания и човешкото взаимодействие” (Backbase, Efma 2015: 17) 117. Кредитните институции биха могли да
интерпретират този факт като еманация на клиентското „прозрение” за
осъзната необходимост от обогатяване на собствения опит в комуникацията с тях118.

117

118

Според Accenture ключовите драйвъри на лоялността са разходите, качеството на
клиентското обслужване, клиентското доверие и апетитът към нови дигитални модели. Тя, наред с посочената от клиентите най-ценна характеристика на техния финансов доставчик и неговия афинитет към дигиталните иновации, е фактор за диференциране на три типа клиенти. Като дигитално активни потребители номадите са
готови за нов модел за доставка и не са обвързани с традиционните доставчици на
финансови услуги – 78% от респондентите заявяват, че използват технологични
фирма като Google или Amazon за банкови услуги. Те ценят дигиталните иновации,
предпочитат нови начини на взаимодействие с доставчици за достъп до обслужване
и напълно автоматизирани услуги. Ловците търсят най-добрата цена на сделката –
според 83% това е от съществено значение за банкирането. Те предпочитат личния
консултинг и услугите на традиционните доставчици. Търсещите качество искат
отзивчиво обслужване и защита на цифровите данни – 53% от анкетираните са лоялни към доставчици на финансови услуги, на които могат да се доверят за защита
на тяхната лична информация, а 49% – на такива, които предлагат продукти с високо качество и отзивчиво обслужване. Вж. подр.: Accenture 2017: 12-14.
Според прогноза на UBS в средносрочна перспектива броят на „новите” клиенти с
открити онлайн сметки ще се увеличи с 10%. Счита се, че ролята и значението на
дигиталния онбординг биха могли да нараснат още повече, ако тази услуга се предлага от повече банки, в резултат на което ще се увеличава и притокът на клиенти.
Не е ясно дали в бъдеще, при установяване на всяка нова банкова връзка, всички
потребители трябва се третират като нови онбординг клиенти или за това има други
възможности. Вж.: Dietrich, 2016b. Други са на мнение, че засега банките не отдават
особено значение на дигиталния онбординг, но ако доставчиците на финансови услуги приемат свързаните със създаването на дигитална онбордингова структура
разходи като поносими, а клиентите посрещнат съответните оферти с широко одобрение, то би могло да нарасне особено за по-малките банки или стартиращи компании. За тях това ще бъде една атрактивна възможност за развитие и разширяване на
клиентската им база, в резултат на което ще отпаднат съществуващите географски и
времеви препятствия, затрудняващи физическия достъп на клиентите до тяхната
банка. Вж.: Hochstrasser 2016: 357. Изследване на Celent сред 269 финансови институти в САЩ обаче констатира, че въпреки десетилетната практика за дистанционно
откриване на депозити, „физическата ангажираност ще има трайно значение в областта на финансовите услуги поради най-малко три причини: 1) повечето потребители разчитат на тухлите и хоросана за търговия и ще продължат да го правят; 2)
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Освен да открива дигитална сметка, всеки потенциален клиент може
да изпрати от „вкъщи” на банковата уебстраница основните документи (искането) за движението на средствата по нея. Тази опция е печеливша и за
банката, защото тя може да взема сигурни решения например за кредитиране в реално време. Те се базират върху: задълбочен комплексен анализ на
клиентското кредитно качество; реалистични предпоставки за предоставяне
на заем; възможността оценката на новите клиенти да се извършва по същия
начин, както на съществуващите клиенти. От друга страна се преодоляват
характерните за рутинните процеси (подготовка и изпращане по пощата на
извлечение от сметката, дигитализирането му в банката, предизвикащ разходи контрол) чести прекъсвания. На трето място се създават условия за
проверка и обстоен анализ на данните в реално време119.
Принос за подобряване функционалността на онлайн банкирането
имат и т.нар. дигитални асистенти в персоналното финансово управление

119

повечето депозити на дребно все още се откриват във филиала; 3) повечето банки не
предлагат приличен дигитален механизъм за привличане на клиенти” (Meara 2017).
В резултат от дигитализацията директната банка в САЩ Discover Financial Services
(на 33-то място сред холдинговите компании с $80,6 млрд. активи, само с един клон
и с присъствие във всеки щат) значително ускорява много от своите ключови бизнес
процеси: откриването на сметка е редуцирано от 20 на 6 стъпки; заявките на клиентите се обработват с 40% по-малко кликвания; разходите за обслужване на сметка
се намаляват с 65%; намаляват се интерфейсите за агентско клиентско обслужване
от 20 на един. Две големи банки в ЮАР стартират национална програма за идентификация на документи, която улеснява прилагането на процеса „Know Your Own
Customer, KYOC”. Получаването на клиентски дигитален идентификатор „произвежда” автоматично KYOC удостоверяване, позволяващо откриване на дигитална
сметка и други подобни дейности. С въвеждането на първата мултиплатформа
(SmartWatch приложение) клиентите на най-голямата индийска банка в частния сектор ICICI Bank могат да останат във връзка с техните сметки по всяко време. От началото на ХХI век до наши дни банката отбелязва завиден растеж: на клиентската
база – от 2 млн. до над 56 млн. днес; на филиалната мрежа – от 110 до над 4 050
клона; размер на активите – над $103 млрд. и на приходите – над $9,8 млрд. Трезорът е пионер на редица други иновации от началото на XXI в.: мобилни депозити,
Facebook, директно и таблетно банкиране. След подновяване на основната банкова
система с версия на Finacle трезорът може да предлага клиентско центрирано обслужване на над 56 млн. души в реално време. Първият в Индия дигитален портфейл
дава възможност на потребителите (включително не клиенти на банката) да извършват трансакции на всеки сайт или мобилно приложение в страната. Вж.: Chhahlra
2016: 18.
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(Personal Finance Management, PFM). Тази иновация позволява (Kohlmann
2016: 37): агрегиране на информация за сметки и автоматично класифициране на транзакции по тях и по кредитни карти, която е основа за планиране
и бюджетиране; представяне на визуална информация за извършените операции и за възможностите на клиента да наблюдава и управлява своите финансови експозиции с помощта на интуитивни инструменти; изготвяне на
обзори за състоянието на ликвидността съобразно изискванията за плащане
и равнището на променливите разходи; управление на индивидуалната кредитоспособност и др.120 С обвръзката между CRM и PFM системите пък се
усъвършенства анализът на клиентската потребност, което разширява възможностите на банката да търси и открива подходящите „изходни пунктове”
за клиентско центриране. Следователно „добрият” дигитален асистент съдейства за повишаване на удовлетвореността и лоялността на клиентите,
мобилизиране на потенциал за разширяване на предлагането и за „вербуване” на нови потребители121.
На този фон посещението в „типичен” филиал ще демонстрира желанието на клиента за среща с висококвалифициран специалист например по
финансово планиране, който да му оферира сценарий на подходяща за неговия статус стратегия. В това няма нищо странно, защото − въпреки вл иянието на дигитализацията − банковите клонове остават важни центрове за висококачествено обслужване и консултации. Така уютният офис с добре поз120

121

Според някои това вероятно е истинска иновация, но не навсякъде и не от всяка
гледна точка. Почти всяка банка (особено с развита филиална мрежа) възнамерява
да предложи изчерпателен консултинг, но в повечето случаи опитите се оказват
продуктово ориентирани. Изготвянето на индивидуални сценарии причинява разходи и е характерно предимно за „по-високите” клиентски сегменти. Ето защо този
вариант се приема като иновация по изключение, но в сравнение с продуктово центрираното консултиране той е „по-успокояващ”, различен и по-трудно осезаем. „И
затова въведените подходи на директните банки са иновативни и ценени, но те могат да впечатлят само клиенти, които не познават комплексното консултиране”
(Zuther 2015: 217). На противното мнение са 73% от респондентите на друга студия,
които идентифицират PFM като иновация, 88% тях го разглеждат като особено важен за клиентите, а 74% − за предприятията за финансови услуги. Седемдесет и три
процента оценяват позитивно пазарната ситуация, в която се въвежда тази услуга.
Вж.: ibi research an der Universität Regensburg GmbH, Competence Center Retail
Banking 2015: 18.
Вж.: Fischer, Wagner 2015: 52f.
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натите лица ще се позиционира в съзнанието на клиентите като любима дестинация за доверителни разговори и консултации във връзка с изясняване и
оптимизиране на техните индивидуални финансови цели (Вачков 2015: 186192) 122.
За разлика от разплащанията и спестяванията кредитирането е в ранна фаза на дигитална трансформация. Традиционните кредитни сделки се
„задвижват” от коренно различни софтуерни системи и ръчни процеси, което води до удължаване на времето за вземане на решения. Според изследвания (Accenture Credit Services Survey 2015) само 30% от кредитните процеси
на банките се подкрепят от дигитални технологии. Макар с по-бавни темпове дигиталните иновации навлизат и в тази бизнес сфера. Вместо да търсят
информация от различни места и да разходват купища хартия, редица трезори пристъпват към дигитализиране на процеси в потребителското кредитиране, включително тяхното финализиране чрез дигитален подпис на договора за заем123. С помощта на интегрирани системи и анализи на данни
някои могат да предложат персонални заеми в рамките на само 10 секунди
122

123

Според някои изследвания трансформацията на клоновете от класическо стационарно предлагане към консултантски функции се постига чрез използване на технологии например от класически до безжични банкомати. Там клиентите ще извършват повечето от сделките, които обикновено извършват в клона. Вж.: Oracle, Efma
2016: 22.
Например чрез специално приложение клиентите на немската CreditPlus Bank могат
да ползват напълно автоматизирано потребителски заеми до €5 000. Разрешението
за това се дава само за 15 минути, а на следващия работен ден те разполагат със сумата на заема по своята сметка (Jan 2016). Различават се три вида електронни подписи. Обикновеният се използва за проверка на автентичността и интегритета на
електронната информация. „Подписът за напреднали” служи за еднозначно идентифициране на собствениците, които вспоследствие не могат да променят установената информация, без да бъдат открити. „Квалифицираният подпис” притежава
всички характеристики на предходния вид, но се базира върху квалифицирано удостоверение (нещо като създаден от признат доставчик на удостоверения криптографски ключ), което се издава само на лица, изпълнили специфични критерии за идентификация. UBS е първата швейцарска банка, която го въвежда през януари 2017 г.
Според анализатори в близките три-пет години ще бъдат дигитализирани около 2030 процента от договорите на трезора. Тази иновация ще се вписва в интегрирания
дигитален онбординг процес. Вж.: Dietrich 2017. Месец по-късно берлинската N26
става първата банка в Германия, интегрирала квалифициран електронен подпис в
своето приложение версия 3.2 за потребителско кредитиране (между €1 000 и
€25 000 за срок от една до пет години). Вж. подр.: N26 2017.
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(Mittal et al. 2016: 25). Други предоставят на своята интернет страница безплатен достъп до клиентските кредитни оценки. Получаването на тази услуга
по мобилни приложения елиминира нуждата от човешка намеса в кредитния
скоринг124.
В резултат от дигитализирането на ипотечното кредитиране „от край
до край” банките могат да автоматизират до 90% от съществуващите процеси, в това число събиране на данни, управление на договори, техническо
обслужване и др.125 Освен премахване на кредитните досиета тук се редуцират операционалните рискове (при едно и също равнище на кредитния риск),
автоматизира се счетоводната информация, а необходимите данни се интегрират в процесните рамки. Наред с това се постига опростяване на отделни
стъпки (модулни конфигурации), намаляване на разходите на един служител, увеличаване на времето за оценки и анализи и т.н.126
Нерядко банките са резервирани към дигитализирането на ипотечните
сделки, считайки, че то увеличава натиска върху маржовете127. Клиентите
(купувачите на недвижим имот) обаче оценяват ползите и приемат интензивното консултиране във връзка с бъдещата инвестиция. Това е напълно
логично, тъй като вземането на такова важно решение с дългосрочен хори124

125
126

127

Такава практика е въведена в Capital One през март 2014 г. Функциите там включват: селекция на функционалност за предупреждаване с цел получаване на известия
за кредитни събития; кредитен симулатор, с помощта на който може да се види как
нечий кредитен рейтинг може да се промени въз основа на промяна в клиентското
поведение; избор на образователни функции, например за обучение на клиентите.
Вж.: Asatryan 2016.
Hach u.a. 2016: 18.
В резултат от съвместната работа между Oracle и National Australia Bank процесът
по откриване на обикновена ипотека се редуцира от шест седмици до шест дни.
Благодарение на осигурената прозрачност клиентите могат да „проследяват” етапа,
на който се намира сделката с банката. Най-голямата френска банка Crédit Agricole
въвежда онлайн платформа (e-immo) за улесняване и ускоряване на процедурата по
кандидатстване за жилищен заем чрез предоставяне на незабавен отговор на клиента по интернет. Вж.: Capgemini Consulting 2016: 4. Холандската ABN Amro предлага
консултиране и обработка на ипотеки чрез уебкамера, което отменя необходимостта
от физическо предаване на документи в банковия клон. Почти една трета от респондентите на някои изследвания очакват, че в близките две години видео чатът ще замести до голяма степен ролята на клона, а 70% – че това може да се случи в рамките
на пет години. Вж.: Cognizant, Marketforce, Pegasystems 2016: 11.
Huber 2016.
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зонт, в режим на „истински” контакт, гарантира тяхната икономическа сигурност. Ето защо банката не само трябва да остави позитивни лични впечатления у клиента, но и да го стимулира към ползване на допълнителни
услуги, например „генериране” на пенсия за осигурителен стаж или друга
изгодна инвестиция.
Появата на алтернативни кредитни институции с платформи и модели
за „споделено” кредитиране и финансиране (Peer-to-Peer-Lending,
Crowdfunding и др.) принуждава банките да оптимизират традиционните си
модели за кредитиране. Освен постигане на по-ниски разходи, бързина, гъвкавост и осигуряване на по-голяма свобода на клиентите да избират конкретен кредитен продукт, трезорите се стремят да оферират на някои високорискови клиенти варианти на заеми „отвъд” спестовните продукти.
Такива възможности се създават и в резултат от дигитализирането на
комуникационните канали. Сред иновативните решения тук са уебчатовете
(чат ботове), видеоконсултингът, споразуменията за срещи в онлайн режим
и др. Чат ботът например приема всяко написано или изговорено съобщение и го „прекарва” през модели на естествен език, за да разбере какво казва
клиентът. С други думи, в контекстуален аспект, взаимодействието е адаптирано към индивидуалния клиентски профил. За целта се деблокира информация (например от уебстраницата на клиента), когато той е ангажиран с
чат бота128. Тези виртуални асистенти могат да работят в рамките на същес-

128

Според някои 37% от клиентите биха предпочели чат функции в онлайн банкирането в рамките на нови бизнес процеси, но в действителност такива търсят само 14%
от тях. Същите тенденции се наблюдават при използването на други дигитални канали. По отношение на видеоконсултацията несъответствието между желанието да
се използва (32%) и предлагането на тази услуга (5%) е все още значително. Вж.:
Oberle u.a. 2016: 17. Проучване на BI Intelligence показва, че чат функционалност
използват 59% от поколение “Y” и 60% от генерация “X” в САЩ. Вж.: Beaver,
Anzalone 2016. Пример за интелигентни „чат ботове” е Luvo, който се основава на
когнитивната и облачно базирана услуга IBM Watson Conversation. Същата се предлага от Royal Bank of Scotland за онлайн комуникация от декември 2016 г. и ще отговоря на прости въпроси, например „Как мога да авторизирам карта, която да се
използва в чужбина?”. По-сложни заявки се адресират към асистента за обслужване
на клиенти. Вж.: Brown 2016. През октомври 2016 г. Bank of America лансира своя
„захранван” от изкуствен интелект чат бот „Ерика”. MasterCard стартира MasterCard
Kai – базиран върху изкуствен интелект чат банков интерфейс, който се интегрира с
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твуващите чат платформи като Facebook Messenger, WhatsApp и SMS129.
3.2. Изкуствен интелект в капиталовото управление
Дигиталните технологии помагат за „разблокиране” на богатството и
откриват по-добри инвестиционни възможности в бурно растящата Private
Wealth сфера130. Там „контактните точки” са нещо много повече от дигитализиран клиентски интерфейс, защото „проникват” в цялата стойностна верига на капиталовото управление131. Това обстоятелство предоставя на
wealth мениджърите богат избор на оптимизационни опции. Една от тях е

129

130

131

Facebook Messenger и други платформи за съобщения. В същото време fintech компании разработват чат бот технология, за конкуриране с традиционните банки или
на пазара на тези, които търсят партньор. Вж.: Armstrong 2017.
Според разработка на BI Intelligence платформените съобщения вече са надминали
социалните медийни мрежи по популярност и ангажираност. Към юли 2016 г.
Facebook Messenger обявява един милиард активни потребители месечно, а трите
най-използвани платформи привличат над три милиарда потребители дневно. Технологични гиганти като Facebook, Microsoft, Google и Amazon вече са признали потенциала за тяхното монетизиране чрез осигуряване на лесен достъп до търговски
марки и услуги. През 2015 г. Facebook Messenger и Snapchat изграждат платежни
услуги от типа „партньор към партньор”, а Uber партнира с Facebook Messenger, в
резултат на което клиентите му могат да поръчват таксиметров превоз чрез чат прозореца Messenger. Сега има над 11 000 ботове на Facebook Messenger и този брой се
очаква да нараства на фона на свиващата се конвенционална търговия. Вж.:
Armstrong 2017.
Прогноза на Roubini ThoughtLab предвижда през следващите пет години масирано
създаване на богатство, в това число нарастване активите на домакинствата на ключовите 25 пазара (представляващи около 60% от световния БВП) с $89 трлн. – от
$207 трлн. на $296 трлн. Това ще „изпомпва” около $50 трлн. в индустрията за управление на богатството. Най-голямо увеличение се очаква на развиващите се пазари: Полша (106%), Китай (106%) и Мексико (84%). Някои развити пазари също са
склонни към силен растеж например Австралия (83%), Израел (62%), Франция
(52%) и Канада (50%). Вж.: Roubini ThoughtLab 2016: 6, 8.
Според цитираната студия инвеститорите имат повишени очаквания към своите
wealth мениджъри, включително за: персонализирани решения (72%); достъп до пошироки инвестиционни възможности (64%); по-голяма киберсигурност (63%); използване на най-нови технологии (62%). За съжаление „доставчиците” не са подготвени да посрещнат тези нужди, както желаят клиентите. Например 63% от инвеститорите вярват, че техните доставчици са готови да гарантират киберсигурност, но от
„другата страна” такава готовност заявяват само 48% от wealth мениджърите. На този фон намерението на 52% от клиентите да сменят доставчиците, ако техните очаквания не са изпълнени, е напълно логично. Вж.: Roubini ThoughtLab 2016: 12.
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повишаване на приходите чрез дигитално „задвижвани” „кръстосани” продажби. По този начин банките ще останат в рамките на регулаторните и
compliance граници, тъй като дигиталните взаимодействия могат да се контролират много по-лесно отколкото разговорите „лице в лице” (Sosna 2017).
В резултат от значително намаляване на разходите за обслужване дигиталните технологии могат да добавят стойност за ресорните банковите мениджъри, която е функция на нещо вече познато: дигитално подкрепени връзки с клиентите132; повишена производителност на фронт офисите; постигнати оперативни предимства чрез автоматизиране на средните и бек офиси133.
В същото време могат да се оферират индивидуално адаптирани стандартизирани решения в консултантския процес (mass customization), респ. „скроени по мярка” съвети на хиляди клиенти. Така „все едно в света работят
всички банки, всички wealth мениджъри. В края на краищата процесът по
управление на богатството ще бъде много по-автоматизиран, но той ще се
усеща като по поръчка и персонализирано” (Roubini ThoughtLab 2016: 39).
С помощта на софистицирани но иначе лесни за използване технологии и аналитични инструменти банките се опитват не само да разбират потребностите на своите клиенти, но да проектират желаните от тях продукти и
услуги134. Изкуственият интелект например им помага по-бързо да „впрегнат богатите данни за своите клиенти и да предложат по-информирани ре132

133

134

За да получат предимство пред конкуренцията, wealth мениджърите инвестират
усилено в развитие на способности за извличане на по-осезаема стойност от „големите данни”, с които оперират. От друга страна, генерирането на нови бизнес идеи
и подобряването на процесите по вземане на решения могат да съдействат за монетизиране на съществуващата информационна база. Вж.: EY 2015b: 23.
За постигането на тези цели се използва подходът „Готов за растеж” („Fit for
Growth” approach), който стартира с ясна и убедителна разходна програма от предната линия до бек офиса, продължава с изграждането на икономизирани и „еластични” процеси, системи, операции и организационни структури, и завършва с институционализирането на възможности, които причиняват „добри” разходи. Вж.:
Gemes et al. 2014: 15.
Сред „по-влиятелните” интелигентни технологии, които могат да диференцират
клиентските изживявания и „да катапултират някои фирми по-напред от други в дигиталната раса”, са: виртуалната реалност (способна да нарасне със 130% през следващите пет години); изкуственият интелект (123%); уебанализите и анализите на
настроения (77%); телеприсъствието и уебинструментите за съвместна работа (70%)
и blockchain (43%). Вж.: Roubini ThoughtLab 2016: 43.
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шения за тях” (Chalbaud 2016) 135. Този „клон на компютърната наука, която
изучава свойствата на интелигентност чрез синтезиране на интелигентност”136, намира приложение в сферата на репортинга, консултирането, използва се за предотвратяване на измами или за съблюдаване на съответни
предписания, в капиталовото управление за частни клиенти и др.
Без съмнение „високото докосване” остава ключовият диференциатор
в управлението на частното богатство, поради което всеки негов бъдещ бизнес модел трябва да запази този човешки аспект. Същевременно обаче клиентите в този сектор са все по-наясно с това, което автоматизираната технология може да се направи за тях в инвестиционното консултиране. Според
някои анализи над една трета от тях използват онлайн управление на портфейл, а половината разбират значението на роботизираните консултанти
(съветници), предлагащи базирани върху алгоритъм консултации по управление на портфейла, без намесата на експерти по финансово планиране 137.
Изкуственият интелект има за основна задача да оферира финансово решение, чието изпълнение предизвиква позитивни впечатления, респ. подобрява
клиентските изживявания. Нещо повече. „В бъдеще същинската задача на
инвестиционните роботи ще бъде да ни предпазят от самите себе си. Точно
както би трябвало да прави добрият мениджър за управление на активи. Само че роботът не се подчинява на типични грешки във всяка точка, които са
програмирани в човешките умове, защото той не е многоцелево оръжие, а
135

136

137

Accenture дефинира изкуствения интелект като „системи и процеси, които събират и
възприемат вход или информация от тяхната околна среда, разбират тяхното значение и действат по съответния начин. Усъвършенстваните системи също имат способността да се учат от тях самите. Вж.: Dalager, Jensen 2016: 4.
Stanford University 2016: 12. „Интелектът” остава сложно явление, чиито разнообразни аспекти са привлекли вниманието на няколко различни области на образованието, включително психология, икономика, неврология, биология, инженерство,
статистика и лингвистика. Естествено областта на AI се е възползвала от напредъка,
постигнат от всички тези, свързани с нея области. Например изкуствената невронна
мрежа, която е в основата на няколко AI базирани решения, първоначално е била
вдъхновена от идеи за потока на информация в биологичните неврони” (Stanford
University 2016: 13).
Срв.: Benjamin et al. 2016: 24. Такива например са автоматизираните платформи на
Vanguard и Betterment, FutureAdvisor на BlackRock, интелигентното портфолио на
Charles Schwab в САЩ, MoneyFarm, Nutmeg и Swanest в Обединеното кралство,
френската Yomoni и др.
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трябва само да оптимизира една цел. Ето защо по капиталовите въпроси
роботът е една много по-добра добавка, отколкото някога може да бъде един
човек” (Rieck 2016).
По прогноза на Financial Times през следващите девет години световният пазар на хибридни robo-човешки услуги ще нарасне до $16,3 трлн., а
според
швейцарската
компания
за
финансови
изследвания
Myprivatebanking.com обемът на „чистите” robo съвети е „скочил” от $19
млрд. през 2015 г. до $43 млрд. през 2016 г. (Charley 2016). Кои са причините за този „бум”?
Първо. На фона на рекордно ниските и дори отрицателни лихвени
проценти зад офертите на робоконсултантите прозират ниски и „прозрачни”
такси на атрактивни пасивни продукти, чието „потребление” запазва дохода
на клиентите и укрепва доверието им към обслужващия ги финансов център.
Обикновено, в началния (пробен) период или за по-малки количества, те са
безплатни, а след това възлизат на 0,25% от поверените за управление активи срещу едно до три на сто за „класическите” мениджъри за управление на
богатството138. „В края на краищата робосъветникът е решение с ниска цена,
запълващо една празнина за потребители, които не могат да си позволят
съвети лице в лице, или не притежават знания, за да се справят сами (…) Поважното е, че робосъветникът ще позволи на банките да увеличат достъпа до
консултации, осигурявайки по-голямо участие на потребители от всички
доходни равнища” (Karira 2016) 139. Следователно „доставката” на инстру138
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Вж.: Ravone 2015. Изследване на Moneyland показва, че докато клиентите на традиционните wealth management компании заплащат до 2%, за инвестирана сума от
SFr250 000, т.е. SFr 5 000, робоконсултантите събират за структуриране на портфейл само 0,5%. В международните сделки таксите са дори още по-ниски
(moneyland.ch. 2016: 1).
С тази идея британската Royal Bank of Scotland обявява подмяна на 220 финансови
консултанти с услугата „робосъвети”. Счита се, че занапред това ще осигури съвети
за инвестиране „лице в лице” на клиенти с повече от £250 000. „Ние очакваме да
видим как още високо реномирани банки въвеждат автоматизирани онлайн платформи в бъдеще. Онлайн сега е основният банков канал, който през последните 12
месеца се използва от 81% от потребителите. Това показва, че банките имат възможност да предоставят консултации онлайн и да намалят тежестта върху клоновете и колцентровете. Вж.: Karira 2016. Традиционни брокерски къщи, включително
Morgan Stanley, Bank of America и Wells Fargo, са под натиск да оправдаят таксите,
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менти, осигуряващи различна степен на „докосване”, ще освобождава време
на мениджърите за връзки и портфейлните мениджъри да подготвят нюансирани (индивидуализирани) решения, които стимулират дейността на техните клиенти, включително готовността им за плащане на услугите.
Второ. Възможност за стартиране с минимална инвестиция от €10, което означава, че всеки притежател на банкова сметка може да бъде инвеститор. Глобално диверсифицираните инвестиции намаляват автоматично инвестиционния риск, а оттам повишават шансовете за постигане на финансовата цел140.
Трето, „изчезват” достъпни инвестиционни консултации. Например
британският Закон за дистрибуцията на дребно предвижда повишаване накачеството на консултациите, които клиентите получават от техните финансови консултанти, и идея да направи платените от тях такси далеч по-ясни.
Този иначе добронамерен регламент обаче „прогонва” достъпните съвети за
управление на богатството на масовия пазар. Банките, много застрахователни компании и независимите финансови консултанти решават, че разходите,
свързани с обучение на персонала за новите стандарти, предизвикват значително намаляване на приходите от продажба на инвестиционни продукти 141.
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които начисляват за нискотарифното обслужване. Банките, където работят общо
около 46 000 съветници, ще реагират чрез разработването на инструменти, базирани
на изкуствен интелект за техните служители, както и такива за каналите за клиентско самообслужване. Банкови топ мениджъри, например главният изпълнителен директор на Morgan Stanley Джеймс Горман и главният финансов директор на Wells
Fargo Джон Шрюзбери, заявяват желанието на техните фирми да развиват робоконсултанти като допълнение към тяхната продажбена сила. Вж.: Son, Collins 2016.
Удобството и ниската цена на тези технологии са особено привлекателни за 32% от
следващото поколение инвеститори – „дигитално родените” millennials. Но те не са
единствените с афинитет към дигитални инструменти за самообслужване. Очаквания, че техните „доставчици” на инвестиционни продукти ще използват най-новите
дигитални технологии, имат 41% от Gen X и 40% от предходното „бейби бум” поколение. На това мнение са 54% от ултра богатите (UHNW) и 64% от много богатите (VHNW) инвеститори, в сравнение с 39% от масово богатите (Affluents) и 38% „нормално” богатите (HNW). Четиридесет и един процента от „поколението на хилядолетието” очакват да използват навсякъде и по всяко време устройства за достъп
през следващите пет години, в сравнение с 49% от Gen X и 50% от boomer-ите. Вж.:
Roubini ThoughtLab 2016: 17.
Счита се (Vins 2016), че докато поради нарастващите регулаторни разходи много
финансови институции се оттеглят от бизнеса с ценни книжа с инвестиционен обем
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Четвърто. Появата на борсово търгувани фондове (Exchange Traded
Funds, ETFs), които по принцип имат много ниски разходи, ниска входна
цена (възможно е закупуване на един дял) и действат като индекс. Тези характеристики позволяват лесно и бързо автоматизиране на тяхното управление. Всички робосъветници са „построени” около ETFs в качеството им на
основни средства в портфейлите, които препоръчват на своите клиенти142.
Пето. Повишаване на доверието в компютърно генерирани препоръки,
за разлика от отчетената след глобалната финансова криза загуба на такова в
човешкия фактор.
Шесто. Способността за обработване на структурирани и неструктурирани данни (включително анализ на настроенията) в реално време намалява инвестиционния пазарен риск и позволява на робосъветниците да изготвят гъвкави предложения и разнообразни портфейлни конфигурации.
Бъдещето на изкуствения интелект е трасирано далеч напред във вре143
мето . Паралелно с неговото прилагане обаче ще се променят ролите на
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под €50 000, един клиент на робосъветник с инвестиционен обем от €1 000 -2 000 е
вече печеливш.
Например въз основа на персонализиран подход Pritle конструира ETF портфейли,
които обслужват компании за капиталово управление като Blackrock, Vanguard или
Statestreet. Цената на услугата възлиза на 0,5% от сумата на поверения за управление капитал, но над €250 000 таксите отпадат. Вж.: Pritle 2016.
Седемдесет и седем процента от топ мениджърите (респонденти на Accenture) очакват, че изкуственият интелект ще бъде значителна промяна или пълна трансформация на банкирането през следващите три години, а 86% са на мнение, че широкото
му използване създава конкурентно предимство „извън разходите”. Вж.: Bersohn et
al. 2016: 8. Авторите констатират, че през 2013-2015 г. банките са увеличили разходите за „интелигентни” технологии, в това число за тонално разпознаване и обработка на естествен език (69%), вградени AI решения, които автоматично се адаптират към нуждите на потребителите (77%), и прогностични способности, включително задълбочено обучение (78%). Вж.: Bersohn et al. 2016: 9. Най-голямата японска
банка Mitsubishi UFJ Financial Group изпробва хуманоидни служители роботи. Роботът Нао например е програмиран да говори 19 езика и чрез камера на челото си да
анализира емоциите на клиентите по израженията на лицето и тона на гласа. „Роботът ще поздрави клиенти в един или два клона на Mitsubishi UFJ Financial Group,
оценявайки бързо техните езикови нужди, питайки ги за нужните им услуги, използвайки съхраненото прозрение за повече от 5,5 милиона клиента и над 100 различни
продукти, след това може да насочи клиента към съответния член на персонала на
базата на минал опит, използвани продукти или въз основа на текущата мобилна активност. Това не е просто трик: Нао използва всяко взаимодействие, за да се научат
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топ мениджърските инстанции144. В качеството си на една от „найгорещите” иновации в Private Wealth Management роботизираният консултинг може да „обогати” стойностните оферти в други бизнес сфери145. Например, заради функционална простота, темата „Създаване на богатството на
капиталовия пазар” става достъпна за широки маси от Retail клиенти, които
не се доверяват на своя банков консултант или на комплексната „опека” на
директния брокер. Според някои тук потенциалът е твърде обещаващ, доколкото до 40% от клиентите имат визия за капиталовите инвестиции, но без
да ги предприемат. Онези, които днес се доверяват на банков консултант,
„често пъти биват изключени посредством високи и отчасти скрити такси,
подобно на коледна гъска: доходът остава при банката и клиентите са силно
разочаровани” (Vins 2016).
Случващата се в реално време дигитализация променя стойностната
верига на капиталовото управление в корпоративния и институционалния
сектор (Asset Management) и „обещава” на клиентите достъп до по-добри
и/или „по-евтини” инвестиционни решения. Става дума по-конкретно за
процесите по алокация на активите и специализирания консултинг, които
изместват т.нар. генерични продукти. Конструирането на портфейлите ще се
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предпочитанията и личността на клиента, което му позволява да увеличи точността
на всяко следващо взаимодействие. За клиентите на Mitsubishi UFJ Financial Group
бъдещето е вече тук” (Cognizant, Marketforce and Pegasystems 2016: 27).
„За да успеят оттук нататък, изпълнителните директори ще трябва да се съсредоточат върху анализи, разрушителна технология или автоматизация. Ще се учудя, ако
един изпълнителен директор може да се справи с работата на най-добрия главен
служител по роботи” (Quesada 2017).
Според А.Т. Kearney активите на обслужваните от робоконсултанти инвеститори
(онлайн консултантски услуги, които много често се базират на компютърни алгоритми) се очаква да скочат до $2,2 трлн. през 2020 г. от $135 млрд. през 2015 г. Това
„изместване” ще повиши дела на инвестираните от робосъветници активи от 0,5%
през 2015 г. и 0,9% през 2016 г. до 5,6% през 2020 г. Вж.: Katzeff 2015. Това е силно
предизвикателство към банките, които „гледат как богатите клиенти флиртуват с
робоконсултанти, и е една от причините кредиторите да се състезават, за да въведат
свои собствени версии на технологията за автоматизирано инвестиране (…)
Millennials и дребните инвеститори не са единствените, които използват робоконсултанти, групата включва пионерите Wealthfront Inc. и Betterment LLC и услугите,
които предоставят взаимни фондове гиганти. 15% от клиентите на Charles Schwab
Corp. имат в автоматизирани портфейли най-малко $1 милион” (Son, Collins 2016).
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осъществява паралелно с продажбите146.
„Преоформянето” на стойностната верига не предвещава края на човешката намеса, а налага промяна на начина, по който хората могат да създават стойност извън границите (капацитета) на автоматизирания подход.
Това е възможно с помощта на нови бизнес модели, съчетаващи най-доброто
от човешката намеса и дигитализираните функции. Те ще интегрират широк
спектър от напълно дигитални устройства (например следващо поколение
роботизиран съветник), които ще се прилагат в рамките на дигитално подкрепяните човешки дейности по цялата стойностна верига. Съвсем логично
инвестиционните умения ще се адаптират към създаване на продукти и
оферти на решения, които не само генерират ползи за клиентите, но и такива, за които те са готови да платят необходимата премия147.
Според някои изследвания повечето от мениджърите за връзки не
смятат робоконсултантите за заплаха за техния бизнес. Те открояват някои
тенденции, които показват (поне за момента), че влиянието им върху характерното с „високо докосване” управление на богатството е ограничено148.

146
147

148

Вж.: Hobart et al. 2015: 4.
Срв.: Hobart et al. 2015: 5. Тези опции са приложими спрямо широки клиентски
общности. Следвоенното поколение (Baby Boomers) например притежава изключителна покупателна способност, разходвайки годишно за потребителски стоки и услуги зашеметяващите $400 млрд. Въпреки често посочваната за тях липса на афинитет към най-новите технологии, те са технически грамотни, защото прекарват повече време онлайн, отколкото в гледане на телевизия. Далеч по-малка „ударна” покупателна сила имат Millennials и техните правоприемници (Generation Z). По-малко
от половината от Y поколението имат инвестиционни сметки, но все пак те демонстрират по-силен дигитален афинитет и с течение на времето ще искат повече банкови продукти. Вж.: DeLaCastro 2016: 9.
На това мнение две трети от респонденти (мениджърите за връзки) на PwC. Изследването представя смесени мнения на 14% от HNWIs, използващи робоконсултанти.
По-малко от половината от потребителите оценяват високо опита за използване на
робоконсултант, като най-силната подкрепа идва от тези, които се считат за технологични ентусиасти. HNWIs, които имат епизодични отношения в консултинга, са
по-склонни да се интересуват от робосъвети в сравнение с клиенти, които поддържат постоянни контакти и са установили пълноценни отношения, респ. разчитат на
комплексно доверително инвестиционно управление. В Северна Америка (един от
най-напредналите робопазари) се отчита едно от най-ниските нива на възприемане
на робосъвети. Такива ползват само 6% от HNWIs, докато в Европа този дял е 23%,
а в Азиатско-Техоокеанския регион – 13%. Една трета от тези, които не потребяват,
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Следва да се има предвид, че с високите разходи за привличане на клиенти
се „сблъскват” не само wealth мениджъри в банкови институти, но и редица
robo стартиращи компании. Поради липса на стойностно предложение, съветниците с изкуствен интелект се „оставят” на партньорството с други (при
това водещи) играчи, които ги интегрират към своите платформи. Но така
или иначе, проблемът остава – при тях липсва „човешко докосване”.149
3.3. Иновации в бизнес и корпоративното банкиране
Рутинните процеси и „книжната продукция” са ежедневие в сектора на
бизнес банкирането. Според някои (Glover 2015) за предоставяне на един
типичен търговски заем се изискват средно между 50 и 75 отделни документа. Изследвания на McKinsey показват, че е 4,5 пъти по-вероятно малките и
средните предприятия (МСП) в Европа да изберат банка с добра дигитална
платформа отколкото такава с близки клонове 150. Проучване на BCG констатира, че те се чувстват недостатъчно обслужени с финансови услуги и консултации от техните банки. Нещо повече, „67% от британските МСП сега са
щастливи да търсят финансови услуги другаде и повече от половината са
изкушени да сменят банките” (Pfaff u.a. 2016: 27).
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но са наясно с робоконсултантските услуги, ще обмислят използването им в бъдеще. Такива намерения имат 47% от HNWIs под 45 години, 25% над тази възрастова
граница, 41% от т.нар. технологични и 17% от нетехнологичните ентусиасти. Вж.:
Benjamin et al. 2016: 25. На въпроса „Кои от следните банкови функции ще ви интересуват, ако банката ви ги предлага?” офертата „изкуствен интелект/роботизирани
средства за услуги по телефона” предпочитат само 7% от американските millenials,
4% от поколение „X” и никой от предходната Baby boom генерация. Не по-различни
са мненията на респондентите към комбинацията „изкуствен интелект/роботизирани касиери в клоновете” – съответно 8%, 5% и 2%. Вж.: Salesforce
2017.
Някои изтъкват това обстоятелство като основна причина роботизираните съвети да
заемат последното място (със 17%) в листата на клиентските предпочитания. Начело са: повсеместното използване на всяко устройство по всяко време (55%); постигането на интегрирани клиентски изживявания чрез всички канали и адаптираните
според клиентския профил стандартизирани продукти и инвестиционни услуги (по
48%); технологично съвместимите инструменти за финансово планиране (45%); подобрените анализи и инструменти за проследяване на изпълнението спрямо целите
и дигитално активираният клиентски онбординг (по 41%) и др. Вж.: Roubini
ThoughtLab 2016: 40.
Dietz et al. 2015: 18.
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Тези клиенти предявяват все по-високи претенции към обслужващите
банки, в това число не само желания за допълнителни финансови продукти,
но и такива за комплексна подкрепа на техния растеж151. Напълно разбираемо тя включва предпочитания за ползване на дигитални банкови услуги152.
При това положение трезорите трябва да реагират с нови и прости софтуерни решения, целящи съгласуване между „допирните точки” с клиентите, IT
инфраструктурата, вътрешните процеси и структурите. Така ще се създават
благоприятни възможности не само за генериране на нови приходоизточници, но и за устойчиво развитие на връзките с този бизнес сегмент.
Аналогично на Retail Banking все повече бизнес клиенти желаят съкратени процедури при откриването на сметка153. Високи очакванията се
предявяват и към интегрираните варианти за управление на паричните потоци и за планиране на ликвидността, с чието предлагане банките могат да
се „вграждат” в стойностната верига на МСП. Тук PFM инструментариумът също може автоматично да категоризира трансакции и да сравнява постъпления и плащания за различни периоди, което позволява на банката да
определя платежното състояние на предприятието. Ако пък се цели оптимизиране на разпределението на финансовите ресурси, PFM може да се оборудва с допълнителни функционалности, например прогнозиране на ликвидността в краткосрочен период.
Чрез дигитализацията на фактури (в рамките на онлайн банкирането
или чрез някоя друга платформа) кредитните институти си осигуряват достъп до ценни данни и на тази база оферират комплексен кешмениджмънт154. Така те могат по-достоверно да оценяват своите клиенти,
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Burke 2016.
На това мнение са 67,7% от респондентите (бизнес клиенти) на BearingPoint а само
14,9% от тях предпочитат аналоговите (традиционните) начини за обслужване. Вж.:
BearingPoint 2016: 6.
Осемнадесет процента от анкетираните в цитираното изследване желаят това да
става в реално време, а 23% - до 15 минути. Над 50% посочват същото време за извършване на промени по сметката. Вж.: BearingPoint 2016: 8.
Днес това се извършва предимно ръчно, ангажира персонал, причинява грешки и
има слаба прогностична сила. Като „консистенция” на финансовата верига за доставки финансовите потоци са силно зависими от организационната структура, под201

да им съдействат за по-точно идентифициране на техните индивидуални
потребности и да предлагат някои нови услуги като „Early Payment
Discount” и „Supply Chain Finance” 155.
Исторически погледнато кредитирането на МСП „обещава” малка
печалба156. Въпреки това днес неговата технология е сфера за активно дигитално ангажиране на банките. Те се ориентират към процеси по автоматизирано взимане на решения в комбинация с интерактивен клиентски портал.
Така клиентите получават бързо одобрение на онлайн заеми, без да се лишават от „домашния си комфорт”157. Банките ще инвестират освободеното
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чиняват се вторични процеси и рядко попадат във фокуса на топ мениджмънта, защото нямат непосредствен принос за създаването на стойността.
Вж. подр.: Pfaff u.a. 2016: 28-32. Услугата „Early Payment Discount” мотивира заемополучателите да плащат по-рано срещу отстъпка. Тя се избира от продавача, само
ако цената на кредита е по-висока от цената на капитала. Срв.: AccountingCoach
2017. Като част от управлението на веригата за доставки (Supply Chain Management)
Supply Chain Finance се фокусира върху оптимизирането на финансовата структура
и паричните потоци. То представлява набор от технологично базирани бизнес и финансови процеси, в рамките на които страните в една сделка (купувач, продавач и
финансираща институция) постигат по-ниски разходи за финансиране и подобрена
бизнес ефективност. Обикновено финансирането на веригата за доставки включва
платформена технология за автоматизиране на сделки и проследяване на одобрението на фактурата и процеса от началото до края. Вж.: Investopedia 2017.
Установено е например, че разликата между финансирането със заем от $100 000 и
това от $1 млн. е твърде малка. Ниската рентабилност на банковите заеми за малкия
бизнес е една от основните причини за поява на алтернативни кредитори. Въпреки
че те предлагат продукти със значително по-високи лихвени проценти, малките
предприятия показват готовност за плащане, защото могат бързо да получат отговор
на два съществени въпроса: „Дали съм одобрен?” и „Кога ще си получа парите?”
Вж.: Pullen 2016.
Такава е практиката на UBS, която желае да се позиционира като „домашна” банка
на швейцарските МСП, а от друга страна – да подобри удобството на тези бизнес
организации, получаващи онлайн одобрение на своята поръчка само за 10-15 минути. Размерът на онлайн бланко заемите варира между SFr20 хил. и 300 хил., а заявките за тях се дават чрез интернет страницата на концерна или портала за електронно банкиране. Банки в други страни предоставят онлайн заеми за МСП на значително по-големи суми. Например холандската Rabobank кредитира тези предприятия с
онлайн заеми до €1 млн. Този проект е елемент от цялостната стратегия за дигитализиране на обслужването на МСП. Концернът работи съвместно по други проекти
с иновативни компании като Bexio и SumUp. Според анкетно проучване четири процента от банкерите в Швейцария считат, че темата „онлайн заеми за МСП” има
много голямо значение в обозрима перспектива, 17% – голямо, 36% – средно, а 43
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време в подготовка и вземане на по-сложни решения за комплексно обслужване. Доколкото заемите се управляват от безспорно обективен алгоритъм,
те ще могат по-прецизно да съблюдават нормативните изисквания. Всички
подробности, включително дати, часове и аналитични разсъждения, стават
„видими” и „кореспондират” със статуса на целия кредитен портфейл. Това
обстоятелство изключва всякакви пристрастия, които могат да повлияят на
решението или да допуснат някакви изключения158.
Освен някои оптимизации в онлайн банкирането в обслужването на
корпоративни клиенти все още няма ясни индикации за дигитализиране на
сделки и процеси. Нещо повече, „от историческа гледна точка, на вертикално интегрирана база – от връзките с клиента към доставката на продукта и
формирането на провизии по балансовите сделки до връзката с инвеститорите – събитията около дигитализацията създават възможности за нови играчи, които таргетират специфични части от стойностната верига на корпоративното банкиране” (Schnarr, Pfeiffer 2015: 7) 159.
Други обаче са на мнение, че в световен мащаб корпоративното бан-
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процента – незначително или никакво значение. За разлика от онлайн ипотеката, която има голямо значение за банките, тази иновация не се радва на висока популярност. Вж.: Dietrich 2016a. Според други 12,4% от клиентите желаят откриването на
бизнес линия да става в реално време, а 15,4% – в рамките на 15 минути. По отношение на другите форми на финансиране това съотношение е: оборотно кредитиране – 8% и 13,4%; инвестиционното финансиране – 7% и 11,9%. Вж.: BearingPoint
2016: 9.
Вж.: Pullen 2016.
„Корпоративното банкиране, констатират от BCG, може да изглежда далеч от дигиталното разрушаване, което стряска индустрии, включително музика, търговия на
дребно и пътуване. Наличието на осем или дори десет споразумения за кредитиране
и трансакции, за улесняване на трансграничните плащания и предоставяне на съвети за финансово управление на предприятията, които са разпръснати по света, представя мащаба и сложността на факта, че това може да не изглежда подходящо за
елегантната простота на изпълнения с точки и кликвания интернет свят. Въпреки че
някои корпоративни банки имат предложения, които излизат извън рамките на основно уебприсъствие, повечето от индустрията е бавна, за да постави в движение
дълбока, трансформираща дигитализация, както в други сектори, които са я прегърнали, включително банкирането на дребно. Икономическата обосновка за вътрешната промяна при използването на ресурсите на нивото на Amazon, Apple и Google
може да не изглежда оправдана в една индустрия, която традиционно оперира като
обвързан бизнес” (Dany et al. 2015).
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киране е на прага на радикална дигитална промяна, чието време „е сега. Топ
играчите вече използват дигитални подходи за стимулиране, създаване на
стойност и генериране на печалби в корпоративното банкиране, необходими
за подкрепа на мащабна дигитална трансформация − включително следващо
поколение модели в корпоративното банкиране, например специфични за
индустрията екосистеми” (Baumgärtner et al. 2016a.) 160. Става дума поконкретно за следното:161
Първо. Прилагане на модели за прогнозиране и автоматизирано управление на записванията по сметките, в резултат на което се намаляват разходите и опасността от проявление на down-side рискове162.
Второ. „Въоръжаване” на мениджърите за връзки с дигитални платформи за сканиране на разностранни вътрешни и външни източници на данни за конкретен клиент, пазар, тенденциите в определен бизнес сектор и т.н.
Така ще се придобива по-завършена представа за клиентския профил, включително за историята на компанията, нейното бизнес и финансово минало,
показатели за риска и т.н.
Трето. Драстично подобряване на клиентското „пътуване от край до
край”. За целта са необходими инвестиции за дигитален редизайн на клиентските критични „пътувания”, например онбординг, възникване на потребността от заем, проследяване на плащанията и съгласуване. С разделянето на
„маршрута” по стандартни и специални „писти”163 се постига:

160

161
162

163

Въпреки това корпоративните клиенти ранжират дигиталните способности на банката на четвърто място (72%) сред ключовите фактори за избора на обслужваща
финансова институция. Преди тях са финансовата стабилност (82%), качеството на
обслужването (77%) и разбирането на бизнеса (73%). Вж.: Dany et al. 2015.
Вж. подр.: Baumgärtner et al. 2016b.
В подкрепа на това твърдение авторите на цитираната статия дават за пример банка
в Северна Америка с над 50 хил. търговски клиенти, която отчита 25%-ни икономии
на разходи и подобрена способност за откриване „лошите” кредити. Тя установява,
че около 80% от тях са могли да бъдат открити най-малко една година по-рано, ако
разполагаше с подходящи модели за предсказване на рисковете. Очаква се намаляване на кредитните загуби с до 10%, а с усъвършенстване на способността за изчисляване на рисково претеглените активи – освобождаване до 30% от капитала.
Изследване на McKinsey дава пример за европейска банка, която предефинира радикално пътуването на клиентите по три писти. В резултат на това клиентите и
служителите могат по-добре да разберат как се одобряват комплексни международ204

· намаляване на комплексността на сделките за повечето клиенти;
· по-лесно приемане на „дигиталното пътуване”, което води до по-

вишаване на клиентската удовлетвореност и лоялност;
· съществена редукция (между 30% до 50%) на банковите разходи
поради ограничаване на ангажиментите на персонала по протежение на цялата стойностна верига;
· намаляване на времето за продажби, в резултат на което мениджърите за връзки могат да се фокусират върху развитието на отношенията с
клиентите (респ. да увеличават коефициента на „клиентско покритие”), а
всичко това намалява оперативните разходи и т.н.
Компаниите с годишен оборот между €25 и €250 млн. пр едпочитат
достъпни и лесно управляеми платформи, а подкрепяното от продуктови
експерти „лично” консултиране се осъществява чрез дигитални канали и с
помощта на стандартизирани IT решения. Същият афинитет (индивидуален
консултинг при ползване на широк спектър базисни и софистицирани продукти и услуги) имат тези с над €250 млн. годишен оборот, с тази разлика че
вместо стандартизирани, банките им предлагат интегрирани IT решения164.
Високото качество на дигиталните съвети разширява квотата на клиентското
„задържане” и „обещава” по-добри финансови резултати на кредитната институция 165.
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ни сделки за финансиране. Експресната писта е създадена за относително лесни
сделки с нисък риск, които могат да се осъществят с по-малко проверки, по-малки
екипи и за по-кратки срокове. Разширената писта е за по-трудните сделки, изискващи комплексен одит, включване на висши мениджъри в работния екип и повече
взаимодействия с клиентите. Между двете е стандартната писта. След преглед на
предложението, кредитните инспектори картографират показателите за риск и избират „писта”, която включва най-консервативния подход за обработка на сделката.
Вж.: McKinsey 2016: 27.
При някои услуги, например структурираното финансиране или емисиите (на облигации или акции), влиянието на дигитализацията е ограничено и се концентрира
преди всичко върху съпътстващи предложения и информационно осигуряване в
глобалната мрежа. Вж.: Sinn u.a. 2015: 11-12.
В обозрима перспектива се очаква банките да имат потенциал за кумулативен ръст
на оперативната печалба между 65% до 70% с първоначална инвестиция от 7% до
8% от доходите и годишно равнище на разходите около 2% от приходите. Въвеждането на предсказуеми рискови модели, с чиято помощ анализират различна информация, може да доведе до подобряване управлението на кредитния риск и рациона205

Заключение
Дигитализацията налага нов „дневен ред” в банкирането, но сама по
себе си не може да „движи” трансформацията на трезорите към тяхното бионично битие. Повече от всякога днес те се нуждаят от стратегия, чието ядро
са преживяванията и ползите на клиентите при тяхното „пътуване” по орбитите на банковото обслужване. Това е напълно логично, защото тъкмо те са
истинският инициатор и „двигател” на иновациите в банкирането. Тяхната
роля „еволюира” от статични наблюдатели и „обекти за покритие” на маржовете в „повратен пункт” за тотална промяна на наследени от миналото
стереотипи на мислене и поведение. Тази „нова нормалност” задължава директорските бордове на кредитните институти да надмогнат своя пословичен егоцентризъм и да приемат клиентското съсловие като равноправен бизнес партньор, на който трябва да се „доставят” продукти и услуги с висока
дигитална функционалност и човешко докосване.
„Безмилостното” клиентско центриране налага спешна ревизия на организационния статус, която ясно ще откроява необходимостта от радикални структурни и процесни иновации. С разбирането, че съвременните технологии са не само средство, но и „революционна сила” в прехода към ерата
на Banking 4.0, банковите ръководни колегии трябва да се утвърждават като
безспорни лидери на дигиталната промяна със стратегическа отговорност за
превръщането на класическите трезори в „по-елегантни” организации с гъвкави оперативни модели.
Споделяйки общи ценности, „въоръжени” с широка гама от умения и в
режим на непрекъсната комуникация, управленските инстанции и мултифункционалните екипи трябва да генерират и реализират иновационни идеи
за бързо „проникване” на дигиталните иновации в ключовите бизнес сфери.
Последващото от това автоматизиране и стандартизиране на редица рутинни
процеси ще предизвиква съществена редукция на продуктовата комплексност и на разходите в средните офиси и бек офисите, повишаване на банковата оперативна ефективност и ще създава по-голяма прозрачност на мехализиране на процесите. Счита се, че това ще освободи между 20% и 30% от капацитета за управление на връзките с клиентите. Вж.: Dany et al. 2015.
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низмите за генериране на печалбата и формиране на цените на банковите
продукти/услуги.
Дигитализацията на процесите ще съдейства на клиентите при избора
на начина, по който се ангажират с тяхната банка, поела неотменими ангажименти да им оферира нужните им продукти/услуги по всяко време, чрез
всяко устройство и във всички точки на „включване”. Създадените удобства
за контакти в омниканалното обслужване ще провокират у клиентите уникални персонализирани изживявания на всеки етап от връзките им с техните
банки. Висококачественото обслужване ще повишава клиентската удовлетвореност, ще разширява потребителската база на банкирането и ще приобщава все по-голяма част от клиентите към развойните и „производствени”
процеси на „тяхната” банка.
Дигиталните иновации ще имат решаващ принос за преобразуване на
стратегическата позиция на трезорите в убедителна фирмена марка, представляваща еманация на уникална пазарна идентичност и висока клиентска
лоялност. Но това няма да възпрепятства налагащия се тренд за коопериране
с други предприятия за финансови услуги в рамките на по-глобални екосистеми. Така все по-ясно ще се очертава новият профил на всеобщото финансово предлагане − „продукт” на дигиталната симбиоза между институции с
опростени организационни структури и ефективен процесен мениджмънт.
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DIGITAL REFLECTIONS ON THE BANKING ORGANIZATION
Prof. Dr Stefan Vachkov
Abstract
Under the influence of digital technology, towards the original business territories
of banks there advance aggressive competitors, offering financial services in a totally
different context. Highly worried by this invasion, the governing bodies of the safety
vaults − naturally inert with regard to innovation − are forced to undertake radical
organizational changes, which would guarantee fast „conductivity” and effective
realization of their client-centred strategy for „digital travel”. For that purpose there needs
to be „constructed” a „more elegant” organization structure with competent bodies and
teams, which will „translate” digital innovations to each business sector. In parallel with
that, the transition to the „new normal” imposes the need for digitization of processes in
key areas, where customers will receive „customized” services of high functionality and
human touch.
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ОТ ПЕРИФЕРИЯ КЪМ ПОЛУПЕРИФЕРИЯ.
НАУМ ДОЛИНСКИ (1890-1968 г.) В ИСТОРИЯТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА МИСЪЛ
Доц. д. ист. н. П е н ч о Д . П е н ч е в
Въведение
Траекториите на развитие на българската икономическа мисъл са относително слабо познати дори на специалистите. Подобно твърдение е донякъде парадоксално, понеже от една страна основните факти и произведения на учени със забележимо присъствие не са тайна и не
е необходимо да бъдат преоткривани. От друга страна
обаче, познанието за тях често се състои от елементарен
преразказ на основни произведения. По този начин редица важни характеристики и специфики на българската икономическа мисъл, като отношението на
българските икономисти към принципно важни теоретични и практически
проблеми, наличието или неналичието на оригинални приноси, положението
и приносите на българската икономическа мисъл в сравнение с подобни общества и държави и т.н., остават слабо разработени изследователски полета.
Разрешаването на посочения парадокс е важно и е не само въпрос на
интелектуално любопитство или на връщане на въображаем „дълг“ към
предшествениците. Възможността или невъзможността да се прави и преподава истинска наука в една малка държава със слаби интелектуални традиции, които често се разкъсват между провинциалното високомерие и съзнателното плагиатство и/или самоунижение е въпрос, който има и актуално
звучене. Ако в страната липсват условия да се изучават и преподават върховите постижения на науката и съответно да се правят (макар и малки) приноси, то тогава харченето на публични пари за държавни университети и
други академични институции е неоправдано. Обратно – възможността да се
получава качествено знание и да се участва адекватно в международния на231

учен живот е солиден аргумент в полза на инвестирането на държавни средства в академични институции.
Историята на българската икономическа мисъл, илюстрирана от съдбата и най-вече от научното творчество на Наум Долински, може да хвърли
светлина върху отговора на този въпрос.
Специалното внимание към Наум Долински е оправдано и по друга причина. В съвремието той е слабо познат като икономист. Въпреки огромния му и
разнообразен принос за развитието на българската икономическа мисъл научното му наследство е характеризирано преднамерено „критично” от марксистката историография като „еклектична забърканост”, „идеалистическа лутаница”
или като стигащо до „непреодолими противоречия” и „най-абсурдни резултати”1. Тази позиция може да се приеме за оправдана с оглед на факта, че Долински често и с основание критикува редица марксистки постановки – т.е. недолюбването между Долински и марксистите е взаимно. Също толкова „критични” и (целенасочено или случайно) неточни спрямо Долински са и някои съвременни изследвания по история на българската икономическа мисъл, в които с
широк замах се обобщава, че политическата икономия в България „лесно влиза
в прокрустовото ложе на имитаторството и минималистката теоретична програма” и че по този начин тя „допринася немалко за отдалечаване на теоретичното икономическо познание от здравословните съмнения и строгост на позитивисткото мислене и на емпиричната проверка”2.
На този общ фон се отличават първите опити за обективна фактологична или аналитична оценка на някои от приносите на Н. Долински3. Друга
1
2

3

Григоров, К., Развитието на буржоазната икономическа мисъл в България между
двете световни войни (теоретични насоки). София: Наука и изкуство, 1960.
Аврамов, Р. Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало, т. III,
София: Център за либерални стратегии, Фондация „Българска наука и култура”,
2007, с. 351. Цитираната характеристика на българската икономическа мисъл за периода между двете световни войни е наистина твърде неточна, що се отнася до изследователските постижения и методи на Наум Долински. Той е сред икономистите,
които най-последователно настояват за необходимост от емпирична проверка на
различни твърдения, особено когато те се отнасят до провеждането на конкретна
стопанска политика. Отвъд нивото на фундаменталните икономически принципи
Долински обикновено не се задоволява с априорни твърдения, а настоява за строга
емпирична проверка и тестване.
Цонев, Ст., М. Цонева. Проф. Н. В. Долински за стопанската конюнктура. // Годишник на Икономически университет – Варна, т. 72, 2000; Неновски, Н., Р. Андреев. Българските икономисти за Голямата депресия. София: Стопанство, 2013.
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част от публикациите, тезите и хипотезите на Долински са сравнително добре известни на съвременните стопански историци, които ги ползват при анализите си на основните тенденции в българската икономика за периода
между двете световни войни4. Авторът на тази студия смята, че е необходимо тези слаби тенденции да се доразвият.
Научното творчество на професор Долински може условно да се
обобщи в няколко основни групи: 1) теория на политическата икономия,
включително изследване на стопанската конюнктура и предприемачеството;
2) теория на стопанска политика; 3) практикоприложни и други изследвания
с основен акцент върху българската икономика − в тази група наймногобройни и задълбочени са публикациите върху състоянието, проблемите и перспективите пред българското селско стопанство. На тях са посветени
основните глави от изложението.
Тази студия има две цели: едната чисто историческа, а втората поскоро аналитична. Историческата е да се направи синтезирана реконструкция на основни елементи от различните групи в научното творчество на
проф. Долински и по този начин да се открои неговото място в историята на
българската икономическа мисъл. Аналитичната цел е да се разкрият детайлите в процеса на преминаване на България от интелектуална периферия в
полупериферия по отношение на икономическите изследвания.
Главната хипотеза на предлаганото изследване е, че през 30-те години
на ХХ век българската икономическа мисъл претърпява важна трансформация. Тя се състои в прехода от интелектуална периферия към полупериферия. В перспективата на така поставената хипотеза научните дирения и публикации на проф. Наум Долински в периода, който обхваща приблизително
времето от 20-те до средата на 40-те години на ХХ век, се ползват едновременно за нейното доказване и за илюстрация на детайлите по прехода към
полупериферия. Неговите академични публикации имат основна заслуга за
постепенното излизане на българската икономическа наука от състоянието
на периферност и имитаторство, но от друга страна те илюстрират факта, че
през този период тя разполага с човешкия и научния потенциал да започне
процеса на излизане от интелектуалната периферия
Основен методологически подход на представената разработка е историческата реконструкция на главните идеи и концепции, които присъстват в
4

Виж например: Димитров, М. Държавата и икономиката в България между двете
световни войни 1919-1939 г. София: Стопанство, 2014.
233

изследванията на проф. Наум Долински. Градиво за подобна реконструкция
са многобройните му публикации в различни академични издания от началото на 20-те приблизително до средата на 40-те години на ХХ век. Това е
направено на фона на на историческия контекст, в условията на който той
работи. Периодът обхваща изключително драматични за страната и за света
икономически и политически събития – последиците от Първата световна
война, постепенният възход на тоталитални политически режими, Голямата
депресия, последвалата Втора световна война и т.н. Използва се и сравнителният метод, за да се установи до каква степен неговите теоретични и
практически виждания са в крак с основните постижения на икономическата
наука в периода между двете световни войни.
С оглед адекватното постигане на целите на изследването е необходима ясна теоретична и методологична рамка, която да е основа за третирането
на понятието „интелектуална периферия ”. Без подобна рамка всяко твърдение за преминаване на българската икономическа мисъл от състояние на
периферност към полупериферност би било необосновано. Като определение за интелектуална периферия възприемаме дефиницията на У. Маки,
според който степента на интелектуална периферност на даден регион, държава или група държави се определя от три условия: 1) една държава или
регион е по-периферна, колкото повече е склонна да внася идеи от т.нар.
интелектуално ядро; 2) скоростта на разпространение на новите идеи – колкото по-бавно се разпространяват новите идеи, толкова по-периферен е районът, в който те се разпространяват; 3) модифицирането на внесените идеи
– колкото по-малко се модифицират внесените идеи, толкова по-периферна
е държавата или регионът вносител5.
От гледна точка на България и развитието на икономическата наука в
страната очевидно като интелектуално ядро могат да се приемат водещите
държави и изследователски центрове в Централна и Западна Европа, а също
и в САЩ. Скоростта на разпространение на идеите от ядрото към периферията или полупериферията може да се определи на база на това, кога е публикувана дадена книга или статия и кога основните й постановки се приети,
интерпретирани или отхвърлени от българските икономисти. Напълно точен
критерий за това доколко внесените идеи се модифицират не може да се
5

Maki, Uskali. Economic Thought of the Outskirts: Towards a Historiographical
Framework for Studying Intellectual Peripheries. // Research in the History of Economic
Thought and Methodology, Vol. 14, 1996, pp. 307-323.
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установи, но все пак комбинирането на внесена идея (или група идеи) с друга идея (или група идеи), прилагането на внесени идеи за анализ на особеностите на българското стопанство и съответно приемането, усъвършенстването или отхвърлянето им могат да се считат за модифициране.
Глава първа
Проф. Наум Долински (1890-1968) − биографични данни
и исторически контекст
Професор Наум Владимирович Долински е един от най-влиятелните,
теоретично подготвени и оригинални стопански мислители, работили в България през периода между двете световни войни. Той е роден през 1890 г. в
Петербург, където завършва Политехническия институт. Преподава политическа икономия, статистика, аграрна политика и история на стопанските
доктрини във Висшето търговско училище във Варна още от основаването
му през 1921 г. Н. Долински пристига в България като част от емиграцията,
бягаща от установения в Русия болшевишки режим6. Той има намерение да
продължи към Прага, където му е предложено място на редовен доцент в
Карловия университет. Решава да остане във Варна по предложение на основателя на Висшето търговско училище в града Цани Калянджиев и след
препоръка на видния руски икономист Петър Б. Струве. Вероятно решението му е повлияно от надеждата, че установеният в Русия режим няма да се
задържи дълго на власт, така, оставайки във Варна, той по-лесно и бързо би
могъл да се завърне в родината си. Същевременно може с основание да се
предположи, че сред мотивите за оставането му във Варна е възможността
за академична реализация в едно току-що основано висше училище, в което
няма установени връзки, зависимости и традиции и което би могло да даде
много по-голяма свобода на младите си кадри.
Н. Долински прави усилия да насочи академичното си развитие съобразно традициите на дореволюционна Русия. Той е от първите, които минават през т.нар. магистърски изпити по политическа икономия в основания
през 1922 г. Руски юридически факултет в Прага. Преди 1917 г. в Русия подобни изпити са били задължителни за кандидатите за научна степен в об6

По-подробно за руската „белогвардейска” емиграция в България виж: Спасов, Л.
България и СССР 1917-1944 г. (политико-дипломатически отношения). В. Търново:
Фабер, 2008.
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ластта на икономиката7. Впоследствие, със стабилизирането на режима в
СССР, Долински приема пребиваването си в България като трайно и успешно се интегрира в новата обстановка. Това личи от факта, че в многобройни
статии, той пише за българския народ като за „нашия народ”, а за българското стопанство като за „нашето стопанство”.
Научната и преподавателската кариера на Н. Долински се осъществява
в период, натоварен с разнообразни политически и икономически събития.
Те обхващат установяването на болшевишки режим в Русия през 1917 г. и
коренната промяна на стопанската система там. Новият стопански модел на
СССР, който се базира на премахването на частната собственост върху средствата за производство и централизираното планиране неизбежно привлича
вниманието на широката общественост и на академичните среди. Освен това
установяването на социалистически стопански модел дава тласък на известния дебат за изчислението в социалистическата стопанска система с главни
протагонисти Лудвиг фон Мизес и Фр. Хайек от една страна и Оскар Ланге
и Аба Лернер от друга. С подобен магнитут са поне още две събития – Голямата депресия от 30-те години на ХХ век и Втората световна война (19391945 г.). Те дават тласък за нови търсения в областта на икономическите
анализи и организацията на обществото. В сферата на икономическите анализи могат да се споменат фундаменталните изследвания на Фридрих Хайек
и Джон Мейнард Кейнс. Дебатът между двамата е един от найзабележителните в световната история на икономическата мисъл, със сериозно влияние върху стопанската политика в периода след края на Втората
световна война. От гледна точка на организацията на обществото експериментите през междувоенния период включват националсоциализма на Хитлер, корпоратистката структура на Мусолини, монархическите диктатури на
Балканите, кемалистките модернизационни опити в Република Турция и т.н.
Научното творчество на проф. Долински неизбежно е повлияно от интензивността и дълбочината на посочените събития.
Българската стопанска и политическа действителност също не е без
значение при анализа на развитието на икономическата мисъл. През периода
между двете световни войни българската икономика е предимно аграрна, а
различните правителства с променлив успех правят целенасочени опити за
насърчаване на селскостопанската модернизация. Забележителен момент в
7

Волошина, В. Ю. Подготовка научно-педагогических кадров в вузах Русскаго зарубежья. // Вестник Томского государственного университета, №288, 2005, с. 176-181.
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развитието на българската стопанска политика през периода от след края на
Първата световна война (1919 г.) до септември 1944 г. е постепенното й преориентиране от насърчаване на индустрията към насърчаване на селското
стопанство. Тласък за това дава правителството на БЗНС, начело с Александър Стамболийски (1920-1923 г.), но през 30-те години и в условията на
Втората световна война усилията в тази посока не намаляват. Белег на засилената държавна намеса в селското стопанство е разработката и публикуването на Петгодишен земеделско-стопански план през 1941 г.8 Политическият живот в страната е разкъсван от преврати (1923, 1934 и 1944 г.), от постепенно настъпление на авторитарни и тоталитарни политически идеи и идеологии. В тези рамки обаче съществуват и други явления, които обхващат
появата на нови висши училища, на европейски образована и ориентирана
интелигенция, чиито представители все по-уверено се вписват в интелектуалните традиции и спорове на Стария континент.
Първите години от преподавателската дейност на Н. Долински в България са съпроводени с редица трудности. Най-сериозната от тях е това, че
повечето му студенти са с „доста силна марксистка подкваса” и гледат на
него с недоверие, понеже той е беглец от болшевишкия режим в Русия.
Проблемите от идеологически характер са преодолени, след като Н. Долински организира специален семинар, където марксистките концепции са подложени на дискусия и задълбочена научна критика, без това да предполага
или изисква от участниците в семинара промяна на убежденията им9. Професор Долински преподава във Варна до края на 1944 г. След идването на
власт на доминирания от комунистите Отечествен фронт е отстранен от
професорската си катедра. До смъртта си през 1968 г. остава в България 10, но
без да има възможност да преподава или да публикува.

8

9
10

Петилетният план за българското селско стопанство не е официално публикуван,
вероятно поради военновременните условия. Н. Долински е един от малкото български икономисти, които се изказват положително за заложените в плана идеи,
включващи засилена държавна намеса в почти всеки аспект от селскостопанската
дейност (Долински. Петгодишният… 1942).
Долински, Н. Първите ми спомени за училището. // Сборник в чест на проф. Ц.
Калянджиев. Варна: Печатница „Изгрев”, 1942, с. 58-64.
Цонев, Ст., А. Балтаджиева. Проф. Наум Долински (1890-1968). // Известия,
№1,1995, с. 24-31.
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Глава втора
Наум Долински и теорията на политическата икономия
Според представителите на марксистката историография на икономическата мисъл в България, благодарение най-вече на публикациите на руските емигранти Н. Долински и С. Демостенов през 30-те години на ХХ век в
българската икономическа наука като цяло надделява теоретичната линия на
субективната австрийска школа11. Това твърдение не е напълно погрешно,
но с него в известен смисъл се преувеличава значението и тежестта на една
школа в икономическата мисъл и се пренебрегват ролята на други, също
така влиятелни течения. Българската икономическа наука през 30-те години
на ХХ век не е просто вариант или преповтаряне на идеите на австрийската
школа. Тя е много по-богата и в нея се преплитат доста повече влияния и
школи. Това твърдение е валидно и за публикациите на Наум Долински.
Анализът на произведенията на проф. Долински, посветени на теоретичните проблеми на политическата икономия, показва, че в някои постановки той действително се доближава до възгледите на К. Менгер. Но това
не го превръща в популяризатор на неговите идеи или на тези на последователите му. Още повече че тогава австрийската школа не е съвсем ясно разграничена от другите школи в икономическата мисъл. През 30-те години на
ХХ век Лудвиг фон Мизес с право отбелязва, че австрийската школа в икономическата мисъл не се отличава принципно от останалите. Долински често критикува фундаментални концепции на представители на австрийската
школа като Ойген фон Бьом-Баверк и Рихард фон Стригл, познава но не
приема всички възгледи на Лудвиг фон Мизес, необяснимо защо пропуска
да отбележи теоретичните приноси на Фридрих Хайек и като цяло се опитва
да развие някои от идеите на Менгер въз основа на теориите на Рикерт,
Винделбанд, П. Струве, Р. Лифман и др. Общият поглед върху произведенията на проф. Долински показва изключително добрата му информираност
относно историята на икономическите теории и за съвременните му икономически идеи. Така например в своя „Курс по политическа икономия” той
цитира или се позовава на над 240 икономисти, социолози, психолози, философи, историци и др. от различни епохи, с различни убеждения и принадлежащи към различни национални традиции. Най-широко обаче са ползвани
11
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немскоезични автори. Поради тази причина публикациите на проф. Долински дори могат да се приемат за част от икономическия дебат в немскоезичния свят на Централна Европа.
Първата публикация на български език от Н. Долински са неговите
лекции, издадени като „Курс по теория на политическата икономия” през
1923 г.12 По-късно този курс е значително преработен и обогатен в учебника
„Курс по политическа икономия”, публикуван през 1937 г.13 Още през 1923
г. Долински дава свое определение за политическата икономия като наука за
стопанството, като самото стопанство „се характеризира със задоволяването на човешки потреби и ограниченото количество на средствата за
тяхното задоволяване сравнително с обема на подлежащите на задоволяване потреби”14. В това отношение Долински посочва, че още руският икономист Иван Посошков (1652-1726)15 е уловил по-добре от Адам Смит същността на науката за стопанството, като е нарекъл своето изследване „за богатството и бедността”, докато Смит се е концентрирал само върху богатството на народите. Определението на Долински в частта си за оскъдността на
средствата за задоволяване на човешките потребности се доближава много
до придобилото известност по-късно определение на Л. Робинс за икономикса като „наука, изучаваща човешкото поведение като отношение на цели
и оскъдни средства, които могат да имат алтернативна употреба” 16. В определението на Долински обаче не присъства идеята за възможната алтернативна употреба на оскъдните средства. Именно поради тази причина в издадения през 1937 г. „Курс по политическа икономия” Долински възприема
определението на Робинс17.
Прави впечатление фактът, че Л. Робинс публикува своето знаменито,
а и до днес широко прието, определние за същността на икономическата
наука през 1932 г. Пет години по-късно то вече заляга в учебник по полити12
13
14
15

16
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Долински, Н. Курс по теория на политическата икономия. Варна, 1923.
Долински, Н. Курс по политическа икономия. Варна: Издание на Студентското
дружество „Христо Ботев” при Висшето търговско училище, 1937.
Долински, Н., Курс по теория на политическата…, с. 11.
Подробно за икономическите и социални възгледи на Посошков виж: Nenovsky, N.
Economic and Social Thoughts of Ivan Pososhkov (1652-1726). ICER (Torino), Working
Paper №02/2010.
Robbins, L. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. London:
Macmillan, Limited, 1932, р. 15.
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ческа икономия в България. От гледна точка на социалните науки подобна
скорост на проникване на новите идеи от ядрото към периферията и превръщането на тези идеи в част от материала, който се преподава на студенти
е наистина забележителна. На студентите във Висшето търговско училище
във Варна се предлага без почти никакво забавяне най-доброто, до което е
достигнала световната икономическа мисъл през 30-те години на ХХ век.
Явно един от белезите на премахване на периферния статут на България в
интелектуалната сфера на налице.
Друг важен аспект от виждането на Долински за същността на политическата икономия като наука за народното стопанство е обвързването на
това стопанство с частната собственост. Той пише:
„… вън от идеята за частната собственост немислимо е и въобще
всичко онова, което ние разбираме като народно стопанство, без нея нямат място явленията на размяната, без нея не могат да възникнат и всичките ония проблеми, които дават съдържанието на стопанските явления,
и теоретичното изучаване на които съставя съдържанието на науката за
стопанството”18.
От гледна точка на методологията на икономическите изследвания и
на известния „спор за метода”, касаещ дедуктивните и индуктивните методи
и олицетворен в противопоставянето между Карл Менгер и Густав Шмолер19, проф. Н. Долински заема умерена позиция, но по-скоро е на страната
на Менгер и на дедуктивизма. Това обаче не означава пълно отхвърляне на
аргументите и постановките на историзма. Така той е убеден, че учението на
физиократите отразява особеностите на конкретната историческа обстановка във Франция през XVIII век, както и че класическата политическа икономия носи отпечатъка на социалните и стопанските отношения на Англия от
края на XVIII и началото на XIX век20 . Той смята „претенциите на естествознанието да бъде само то образец на обективната и точната наука” за
логически несъстоятелни. Освен това изразява недоверие относно безкритичното прилагане на математиката и на математическите методи в икономиката. Това се дължи на факта, че на точно измерване и съответно на мате18
19

20

Долински, Н. Курс по политическа икономия..., с. 142.
По-подробно за този спор виж: Louzek, M. The Battle of Methods in Economics. The
Classical Methodenstreit – Menger vs. Schmoller. // American Journal of Economics and
Sociology. Vol. 70, 2011, рр. 439-463.
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матическа манипулация подлежат явленията на материалния свят, докато
законите, които засягат човека и съответно икономиката, са от съвсем друго
естество21. Социалните явления, според Долински, са много сложни и не
зависят само от една причина, а от фактори, които са невидими или неизмерими22. В този дух е и критиката, която Долински отправя към Стенли Джевънс, който според него тълкува твърде широко приложението на математическите методи в икономическата наука23.
От друга страна обаче, проф. Н. Долински съвсем не отрича възможностите, които дават емпиричните статистически проучвания и прилагането
на (елементарни) математически модели в изследвания на специфични стопански проблеми. Така например той смята, че виждането на класическата
политическа икономия за неизбежното разоряване на дребните земеделски
собственици и за концентрацията на поземлената собственост е преодоляно
в науката не благодарение на абстрактно-дедуктивни изследвания, а чрез
конкретни статистически проучвания на тенденциите в селското стопанство24. Поради тази причина той широко използва статистически данни, изчислява индекси и намира корелации между различни величини в изследванията си за българското селско стопанство. В повечето случаи обаче статистическите сведения служат по-скоро за илюстриране на определени тенденции, а не като основа за откриване на някакви закономерности 25. В известен
смисъл Долински се доближава до позитивистката методика на съвременните неокласически изследвания с твърдението си, че правилна оценка на конкретен проблем не може да се даде въз основа на априорни твърдения, а само въз основа на обективни изследвания26. От гледна точка на преминаването на българската икономическа наука от периферия към полупериферия
отново виждаме бързото проникване на идеи и методи в страната, като при
21
22
23
24
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Долински, Н. Въпроси из областта на българското землевладение. // Годишник на
Висшето търговско училище – Варна, 1927-1928.
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това Долински се опитва не просто да приеме позитивизма, а да го модифицира съобразно вижданията си и основните позитивистки принципи.
В теоретичен план тезите на проф. Долински частично се доближават
до тези на Карл Менгер и по отношение на същността и определението, което дава за капитала. Според определението на Долински капиталът е както
организираща стопанството и производството сила, така и източник за извличане на доход, за получаване на печалба. Именно затова исторически понятието „капитал” е възникнало с появата на паричния капитал като средство за получаване на лихва27. Поради тази причина той отхвърля вижданията
на Рикардо за това, че земята не е капитал и го свързва с наличието на пазар
и на частна собственост: „Понятието капитал всякога предполага собственост или присвояване…, както последните от своя страна предполагат
явленията на пазара. Който говори за пазар в изолирано или в социалистическо стопанство, проявява пълно неразбиране [на] същността и особеностите на съвременното стопанство. Изолираното стопанство не може
да има капитал, защото в него има само един стопанстващ субект. На
същото основание не може да има капитал в социалистическото стопанство; там мястото на дохода се заема от рациона, от пая, както дохода
на отделния субект се замества с установеното от държавата възнаграждение”28.
Именно от тези позиции Долински подлага на критика теорията за капитала като произведени средства за производство; на Джевънс за капитала
като съвкупност от благата, необходими за поддържането на работниците от
всеки вид, заети в производството29; на Бьом-Баверк за капитала като блага,
създадени през различните стадии на обходните пътища за производство.
Според него тези теории се съсредоточават върху техническите характеристики на капитала и в крайна сметка концепцията на Бьом-Баверк например
може да се сведе до баналната истина, че е по-добре да отсичаш дърветата с
брадва, отколкото да използваш само ръцете си за тази цел. Вижданията на
проф. Долински обаче не могат да се приемат като пълно копиране на Менгер. В специален апендикс към най-известното си произведение „Принципи
на икономиката” (Grundsätze der Volkswirtschaftslehre) Менгер изрично
27
28
29
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Виж определението на Джевънс в: Jevons, W. S. The Theory of Political Economy.
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уточнява, че не всички източници на доход са капитал. В частност земята и
постройките не могат да се смятат за капитал30. Очевидно и в анализите си
на същността на капитала Долински не просто отхвърля някои от класическите постановки и дефиниции, а се опитва да ги модифицира, като прилага
открития на по-късни видни икономисти.
Професор Долински се доближава до принципите, характерни за австрийската школа на икономическата мисъл и с редица други свои виждания.
Сред тях е твърдението му, че стопанският ред като общо правило не се създава въз основа на рационални планове, а по-скоро е резултат от спонтанен
исторически процес31. Важен елемент в цялостната му стопанска философия
е разбирането, че рационалният и пресмятащ homo economicus не е реален
персонаж, отделен с „китайска стена” от останалите области на човешкия
живот, че стопанството не е откъснато от социалното цяло и че „стопанските импулси не създават самостойна система от преживявания, независими от другите състояния и преживявания на човека”32. Като пример за
това, че стопанският рационализъм не винаги е в основата на стопанската
дейност Долински сочи българското земеделие, което се характеризира с
факта, че голяма част от земеделците произвеждат зърнени храни, независимо от движението на техните цени33, т.е. дори когато цените на зърнените
култури трайно намаляват, площите, засети с тях в България, не намаляват.
Не само българското земеделие, но земеделието по принцип дълго време не
е било обект на научен стопански анализ, защото то не е напълно рационално, по същината си то е не просто „начин на работа, а начин на живеене”34.
Печалбата не е единственият мотив и за дейността на предприемача, който
може да е движен от честолюбие, воля за власт и други подобни, които не се
вместват в схемата, която се опитва да представи човека като машина за
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трупане на пари35. При все това той смята, че цената е в центъра на стопанството, защото същността на самото стопанство се състои в избора на цел и
на средствата за постигането й, а този подбор се осъществява с помощта на
цената. Отхвърлянето на тези концепции за цената според Долински е основна слабост в теоретичните виждания на австрийският консервативен социолог и икономист Отмар Шпан36.
Важна характеристика на икономическите виждания на Н. Долински е
критичният анализ на основни концепции на марксизма и въобще на социализма. На първо място от позициите маржинализма той доказва несъстоятелността на Марксовата теория за стойността. Според него в тази теория
има множество вътрешни логически противоречия, тъй като трудовият
принцип е подменен с „принципа на стойността”, а последният, от своя
страна, се преплита с принципите на свободната конкуренция на търсенето и
предлагането37. Освен това Долински е убеден, че недостатък в теоретичните конструкции на Маркс е обстоятелството, че в тях не се прави разлика
между капиталист и предприемач. Ролята на предприемача е да установи
равновесие между търсенето и предлагането, без за това да е необходима
санкция от страна на някаква върховна власт38. Напълно противоречаща на
действителността е и марксистката идея за прогресивното обедняване на
работническите маси, от която се прави извод за необходимостта от премахване на съвременния строй на народното стопанство. Според Долински да се
говори за работническата класа като за нещо единно и съответно за работническата заплата, като за нещо, което се координира с цялата работническа
класа е политически, а не научен подход към проблема. Далеч от истината
са и вижданията на Маркс за концентрацията на производството в едри
предприятия39. Най-яркото доказателство за погрешната концепция на
Маркс е устойчивостта на дребното земевладение, а също и фактът, че тенденцията към концентрация не е характерна както за всички индустриални
производства, така и за цялата търговска дейност.
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Пряко свързано с отношението на проф. Н. Долински към теоретичните постулати на марксизма е включването му в острата дискусия по въпроса
за социализма и за съдбата на капитализма, характерна за периода между
двете световни войни. Той е на практика единственият български автор,
който взема пряко отношение към теоретичния дебат за социализма, макар
че не навлиза в неговите същински измерения, които касаят възможността за
изчисление и рационално организиране на социалистическата икономика
при липсата на цени и частна собственост върху средствата за производство40. С отношението си към този дебат и с опита да внесе нови елементи към
съществуващите в тогавашната литература аргументи творчеството Долински отново показва, че най-важните дебати от периода между двете световни
войни бързо се пренасят на българска почва и че българските икономисти
правят адекватни опити за модифициране на основните аргументи между
водещите фигури в дебатите.
Н. Долински публикува статията си „Иде ли краят на капитализма?”41
в отговор на твърденията на Вернер Зомбарт за остаряването на капитализма
и за това, че в съвремието могат да се открият елементите на нов икономически строй, който ще замени капитализма. Белезите на „остаряване” на капитализма се откривали в това, че стремежът към печалба постепенно намалява, предприемачите губят своята инициатива, а конкуренцията се ограничава. Н. Долински смята, че така посочените симптоми не свидетелстват за
„остаряване” на капитализма, а по-скоро за еволюция на самия капитализъм.
В подкрепа на своята теза той привлича мненията на Adolf Weber и Arthur
Spiethoff, които смятат че появата на картели не премахва ценовия механизъм от стопанството и поради това тя не може да се приеме като симптом за
настъпването на социализма. По същия начин монополизацията или по точно тенденцията към концентрация съвсем не премахва конкуренцията, а само променя формата й. Първо не всички индустрии и сектори от икономиката са податливи на концентрация на производството и второ конкурентната
40
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Н. Долински познава аргументите, които са изказани в науката за невъзможността
за изчисление и рационално организиране на стопанството при социализма. Той е
автор на рецензия на издадената на немски книга на Б. Бруцкус, в която се доказва
икономическата невъзможност за построяване на планово стопанство при социализма (виж по-подробно: Неновски, Н., Р. Андреев. Българските икономисти за Голямата депресия. София: Стопанство, 2013, с.17). Вероятно Долински е счел този
въпрос за разрешен и поради това търси друга перспектива към дебата.
Долински, Н. Иде ли краят на капитализма? // Философски преглед, II, 1930, №4.
245

борба остава между членовете на картелите, между картелите и тези производители, които остават извън тях. Той споделя мнението на Мизес, че
привлекателността на социализма се дължи на това, че част от обществото
вярва, че така ще се осигури по-добре благосъстоянието на хората. Долински споделя и идеята на П. Струве, че социализмът като теория и практика е
„най-великата икономическа реакция” и поради това е обречен да загуби
битката за одобрението на обществото42. Икономическата неефективност на
социалистическия режим в СССР се доказва от беглите сведения за изпълнението на първата петилетка. Според Долински те свидетелстват за ниско
качество на индустриалната продукция, за прахосване на суровини и за ниска производителност. По неговите думи индустриализацията на СССР се
крепи върху „недояждането и мизерията на руския народ”43.
Като завършващ елемент в теоретичните изследвания на проф. Долински могат да се посочат неговите публикации в областта на стопанската конюнктура. Той възприема идеята на Бьом-Баверк, че теорията на стопанската конюнктура не може да бъде изолирана от останалите елементи на стопанската система и че тя трябва да бъде последният завършващ елемент от
икономическите изследвания44. Публикациите на Долински показват широкото познаване на историята и основните характеристики на икономическите анализи на стопанските кризи и на конюнктурното развитие на икономиката. Той е силно повлиян от вижданията на Густав Касел, Кнут Виксел,
Адолф Вебер и Артур Шпитхоф, обръща внимание на съвременни обяснения на стопанската конюнктура, като тези на В. Рьопке, но пропуска да анализира приносите на икономисти, които в други отношения са близки до
вижданията му: Мизес, Хайек, Робинс и др.
Долински смята, че конюнктурните теории са се появили като следствие
от изследванията на причините, характера и последиците от стопанските кризи.
Самите кризи са само елемент от цикличното развитие на икономиката, при
това те дори не са неизбежна част от стопанската конюнктура, която представлява характеристика на общото движение на стопанския живот. Като се изоли42
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Долински, Н. Иде ли краят на капитализма...
Долински, Н. Петилетката и резултатите от едно и половин годишното й приложение. // Списание на Българското икономическо дружество, 1932, №2, с. 102-112.
Долински, Н. Теория на конюнктурата като основна проблема в теоретическата
политическа икономия (нейната постановка в трудовете на G. Cassel). // Годишник на Висшето търговско училище – Варна, т. X, 1938, с. 1-63.
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рат годишните колебания в икономиката и т.нар. дълги вълни в нейното развитие (изследвани от Н. Кондратиев) в стопанския живот, се очертава циклично
развитие, което се състои от повишителна тенденция и от депресия (съставът на
които може да се разложи на отделни фази), а кризата е просто моментът, в
който повишителната тенденция се прекъсва и се преминава към депресия45.
Отделните фази могат да се различават по продължителност и по отделните си
конкретни проявления, а преминаването от повишителна към тенденция на
депресия може да стане постепенно, без криза, която е най-острата проява на
прехода от една тенденция към друга. Това има предвид Н. Долински, когато
пише: „…конюнктурата на стопанството изразява стопанското движение в
неговата цялост, движение, което може да бъде сведено към някои основни
закономерности в областта на неговото направление. Но тази характеристика…, позволяваща да се диференцират отделните типове движения в състава на общото движение на стопанския процес, като негови фази, няма
предвид да изтъкне, че съдържанието на отделните фази е материално еднородно. Напротив: всяка фаза на движението, всяка смяна на конюнктурата
показват значително голямо разнообразие на реалното си проявление…”46.
Долински критикува марксистките концепции за кризите в стопанството от гледна точка на това, че те не обясняват защо и как след като се достигне до криза и депресия тези етапи се преодоляват. Той също така смята,
че обяснението, което дава Шумпетер за цикличното развитие на икономиката, свързвайки го с дейността на предприемачите и техните иновации, не е
достатъчно за разбиране на стопанската конюнктура 47. Тя е много по-сложна
45
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Долински, Н. Учение за стопанската конюнктура. Варна: Висше търговско училище, 1944.
Долински, Н. Теория на конюнктурата като основна проблема в теоретическата
политическа икономия (нейната постановка в трудовете на G. Cassel). // Годишник на Висшето търговско училище – Варна, т. X, 1938, с. 25.
Въпреки че Долински критикува този аспект от теориите на Шумпетер за предприемача, той е сред първите български икономисти, които обръщат внимание и анализират ролята и функциите на предприемача. Именно в такъв план Долински оценява
изключително високо приносите на Шумпетер като пише: „ … Шумпетеровото
учение за предприемача има това голяма значение, че то повече от съответните
учения на други известни икономисти извънредно ясно подчертава до каква степен
предприемаческият проблем е свързан с основните структурни особености и дори
със съдбата на съвременното стопанство“ (Долински, Н. Някои основни въпроси,
свързани с учението за предприемача. Варна: Печатница „Изгрев“, 1942, с. 92). Долински отново бързо „внася“ в българската икономическа мисъл постиженията и
концепциите на водещи световни учени и така дава приноса си за преодоляване на
нейното състояние на периферност.
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и предприемаческата дейност е просто един от елементите, които допринасят за цикличността 48.
Съществен елемент от вижданията на Долински за конюнктурното
развитие на стопанството е мнението му, че земеделските кризи са различни
в сравнение с общите стопански кризи. Именно поради тази причина смята,
че световната икономическа криза, която започва в края на 1929 г., няма
решаващо значение за икономическата криза в България. Долински е на
мнение, че дори и без световната криза в България икономическа криза е
щяло да има поради особеностите на българското селскостопанско развитие49. Като общо правило, извън спецификите на България, той отбелязва, че
земеделски кризи настъпват обикновено след края на военен конфликт. Това
се дължи на три основни причини. На първо място, поради децентрализацията на земеделското стопанство то по-трудно се приспособява от военновременни към мирновременни условия. Второ, след края на военните действия търсенето на земеделски продукти намалява, което води до намаляване
на цените на земеделските продукти и съответно на доходите на фермерите.
Третата причина се крие във факта, че войната неизбежно е свързана с това,
че в нея има победители и победени, а покупателната сила на последните е
силно ограничена, което допълнително намалява търсенето на селскостопански суровини 50.
Глава трета
Държава и икономика: теория на стопанската политика
В изследванията си по теория на политическа икономия Долински отстоява идеята, че задачата на теоретическото знание в тази област е да опише
процесите в икономиката, при което не са уместни нормативните оценки на
установените факти и закономерности51. Тази принципна постановка обаче
не означава, че икономическата политика няма никаква връзка със стопанската теория. Теоретичните разработки, според Долински, са задължителни за
48
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Долински, Н. Учение за стопанската конюнктура. Варна: Висше търговско училище, 1944.
Долински, Н. Кризата в българското селско стопанство. // Списание на Българското икономическо дружество, 1931, №1, с. 25-36.
Долински, Н. По въпроса за земеделските кризи. // Економист, V, 1943, №2-3, с. 81-99.
Долински, Н. Курс по политическа икономия..., с. 462.
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провеждането на адекватна политика. Тази именно идея той застъпва в разработката си, посветена на същността и принципите на конюнктурната политика, и смята, че един от основните проблеми на това каква политика да
се провежда от страна на държавата в условията на стопанска криза или
депресия е това, че теоретичните разработки по въпроса все още са недостатъчно, в академичните среди липсва дори приблизително единство относно
техните причини и т.н. От гледна точка на динамичното отношение между
теория и стопанска политика Долински е близко до идеите, застъпвани през
30-те години от Оскар Моргенстерн, освен това българският автор познава в
детайли класическите и съвременните научни дискусии по въпроса за причините за конюнктурните движения в стопанството – от теорията на Джевънс за слънчевите петна като тяхна причина и нейните вариации през т.нар.
Харвардски бизнес барометър („конструиран“ на основата на няколко статистически показателя през 1917 г. и доразвити през 20-те години на ХХ
век), чиито „изобретатели“ си поставят за цел да предвиждат бъдещите конюнктурни движения на икономиката до вижданията на Лудвиг фон Мизес
за ролята на парите и паричната политика в предизвикването на конюнктурни икономически колебания 52. Доброто познаване и анализа на същността на
основни елементи от световната икономическа мисъл по отношение на стопанската конюнктура, нейните причини, възможности за предсказване и
варианти на адекватна реакция от страна на държавата отново показват, че
водещите идеи в тази сфера доста бързо се разпростират и са приети в България. А това е още едно потвърждение за постепенното преодоляване на
нейния статут на интелектуална периферия.
Долински вижда, че политизацията на икономическата наука е характерна за тоталитарните режими, като например националсоциалистическия в
Германия. В условията на Втората световна война, когато България е съюзник на Третия райх, той повдига въпроса дали прекалената политизация,
проповядвана от теоретиците на националсоциализма не води до изкривяване на науката. Но не достига до пряко осъждане на политизацията и до категорично отстояване на позиции, заявени преди началото на войната53, а се
опитва донякъде да изрази критичната си настройка чрез представяне на
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Долински, Н. Към въпроса за конюнктурната политика. // Годишник на Висшето
търговско училище – Варна, т. ХVII, 1944, с. 23-29.
Долински, Н. За преценките в икономическото знание и за политическия характер
на икономическата наука. // Економист, III, 1941, №4, с. 385-407.
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вижданията на Макс Вебер, който: „ ... страстно и гневно се опълчва против всички платени от държавата учени, които са упълномощени от
държавата да учат университетската младеж и които вместо научни
истини поднасят своя политическа проповед”54.
Научният подход към стопанската политика предполага дистанциране
от страстите на деня и ясно дефиниране на нейната същност и възможности.
Още в първото си голямо изследване, посветено на стопанско-политически
проблеми Н. Долински определя науката за икономическата политика „като
наука социална и нормативна”. С първата част от определението се посочва
обекта на изследване: процесите, които се извършват в стопанското общуване между хората. Целта на изследването обаче не е да се открият законите
на стопанския живот, а „това как трябва да се използват стопанскосоциалните процеси, та да се постигнат известни цели, установени за общото народно стопанство”55.
Един от основните въпроси в теоретичен план за стопанската политика
касае възможностите й да промени в някаква посока стопанското развитие.
Долински е наясно, че дори в края на 30-те години на ХХ век, когато държавната намеса, контролът и регулацията на икономиката стават все попопулярни сред научната общност, тези тенденции не се ползва с единодушна подкрепа и че има влиятелни гласове за това чрез средствата на стопанската политика да се премахнат пречките пред свободното функциониране на пазарите56. Той се опитва да отстоява позиция, която отхвърля крайностите на тоталната държавна намеса, но и тези на напълно свободната от
държавна регулация икономика. При определението на възможностите на
стопанската политика Долински смята, че в същината си този проблем се
отнася за това доколко социално-стопанският процес е нещо, което се твори
единствено от волята на хората, или пък той е съвсем независим от нея.
Възприемането на първия подход преувеличава възможностите на стопанската политика, докато вторият отрича напълно нейното влияние върху стопанството. Долински прилага идеите на П. Струве в търсенето на теоретична
основа за стопанската политика. Той смята че съществуват два различни
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вида социално-стопански явления: първият са стихийните, които не могат да
се рационализират, а вторият са тези, които подлежат на рационализация.
Границата между тях не е постоянна, а е динамично променяща се. Основният извод, който се налага за икономическата политика, е, че нейните възможности са ограничени, че има процеси, които не могат да се променят,
просто защото някой от управниците или мнозинството от населението желае. Ограниченията се налагат от стихийния елемент на социалностопанските процеси57.
Идеята за динамично променящата се граница между процесите, които
не могат да се рационализират и тези, които подлежат на рационализация
позволява на Долински да съчетава във вижданията си за специфичните видове стопанска политика на пръв поглед несъвместими принципи. В отделни
случаи държавната намеса в икономиката се оценява изцяло положително,
докато в други се твърди, че тя води до създаването на много повече проблеми от тези, които се претендира, че са решени. Тази теоретична постановка проличава най-вече при сравняване на вижданията му за концепциите,
които трябва да ръководят общата икономическа политика58 с тези, които са
валидни за аграрната политика59, за конюнктурната политика60 и за стопанската политика в условията на война61. Сравнението показва, че в отделни
случаи ученият стои на позиции, които са против държавната намеса, но в
повечето се отнася положително към държавната регулация и контрола над
различни стопански процеси и явления.
Проф. Долински е принципен противник на либералната стопанска
политика, характерна за XIX век, която си поставя за цел максимално ограничаване на държавната намеса в икономиката. Това мнение той подкрепя с
три основни групи аргументи. Най-важната характеристика на първата група
е, че тя оправдава държавната намеса с комбинация от исторически и соци57
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ални елементи: „Историята на съвременното стопанство, начиная от
промишлената революция, дава такова изобилие от страданията на грамадните маси на хората, че не само не е възможно да се поддържат с каквито и да е аргументи твърденията на икономическия либерализъм, но
държавата се принуждава все повече и повече активно да навлиза в стопанството, за да намали поне отчасти страданията на множество хора”62.
На тази принципна основа той поставя и отношението си към държавната поземлена собственост. На първо място, отхвърля априорната подкрепа
или отхвърляне на тази собственост. Убеден е, че правилна оценка на държавното земевладение може да се направи само въз основа на обективно
проучване на конкретните условия, в които то съществува. Като при това не
се пропуска фактът, че то може да се изследва от различни гледни точки –
икономическа, социална или от гледна точка на държавната фискална политика. Въз основа на кратко проучване на историческия опит достига до извода, че ликвидирането на държавната поземлена собственост, за да се попълни с приходите от нейната продажба приходната част от бюджета, не е
целесъобразно. Долински смята, че държавната поземлена собственост е
полезна, защото може да позволи на държавата да изпълнява социални функции. В българския случай смята, че използването на държавния поземлен
фонд за оземляване на българи, бивши чужди поданици, е напълно оправдано. Големият проблем в България е, че държавните земи са използвани по
най-неподходящия начин – продавани са за фискални нужди или съвсем
откровено разграбвани. Интересно и заслужаващо внимание е мнението му,
че ако на държавни земи се създават образцови стопанства, конезаводи,
опитни станции, земеделски училища и т.н., дори когато носят загуби на
бюджета, това е оправдано. Този вид държавна стопанска политика носи
обща полза и не трябва да се пренебрегва63. Така на държавната стопанска
политика в селското стопанство се гледа като на средство за неговото интензифициране и като на агент, който може да допринесе за утвърждаване на
пазарната икономика в аграрния сектор.
Като посочва за пример междувоенна Англия, Долински обосновава
идеята си за ползата от цялостна социална политика, провеждана от държавата. Обществените сигуровки, минималните надници, по-високото данъчно
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облагане на по-високите доходи са най-важната причина за това, че английската икономика е засегната по-слабо от Голямата депресия през 30-те
години на ХХ век в сравнение с Германия и САЩ64. Ползването на исторически аргументи за доказване на необходимостта от определена стопанска
политика обаче има своите сериозни недостатъци. На първо място, винаги се
поставя въпросът дали това, което един автор приема за историческа истина,
не е изкривено от интерпретациите на заинтересовани историци. Също така
е напълно възможно подборът на факти и от страна на конкретен автор да
цели да докаже предварително зададена теза.
Втората причина, която налага държавната намеса в икономиката, е
свързана с подготовката на националното стопанство за война и със стопанската политика по време на война. Долински, от една страна, е убеден, че не
може да съществува самостоятелна наука за военновременното стопанство,
защото общите закономерности на стопанството се проявяват както в мирно,
така и във военно време65 . От друга страна обаче, стопанската политика по
време на криза и по време на война има свои специфики. При подготовката
на държавата за война от страна държавните институции трябва да се пристъпи към събиране и обработка на огромно количество информация, въз
основа на която да се планира детайлно разпределението на хранителните
продукти, консумацията на които трябва да се ограничи и да става не въз
основа на лични предпочитания, а на базата на научни критерии за потребностите на хората66.
Последната група аргументи, оправдаващи държавната намеса в икономиката, Долински извлича от известния германски либерален икономист
Вилхелм Рьопке, а също така от представителите на австрийската школа –
Фридрих Визер и Ойген фон Бьом-Баверк. Те са значително по-издържани
от теоретична гледна точка и в известен смисъл могат да се характеризират
като либерален парадокс, защото при този тип аргументация либерали, които са принципни противници на държавната намеса в икономиката, предлагат и обосновават необходимостта от такава с цел запазване на свободния
пазар, конкуренцията и т.н. Долински твърди, че когато едната от страните,
участващи в пазарната размяна, ограничава свободната конкуренция чрез
създаване на монополи, картели или просто когато се увеличава ролята на
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едрите предприятия, то тогава държавната интервенция е необходима, за да
се защитят онези групи, които страдат от премахването на свободния пазар.
Ако стопанството само е отстранило или ограничило свободната конкуренция, то точно от либерална гледна точка възниква задължение на държавата
да я възстанови67. Предполагаемите положителни страна на монополизацията според него са фиктивни. Картелирането не е в състояние да смекчи проявите на стопанската конюнктура, защото в условията на депресия картелите и тръстовете успяват да поддържат относително високи цени, но това
става за сметка на некартелираните предприятия и на обществото като цяло,
чиито печалби и доходи намаляват68.
Държавната намеса, според Долински, е необходима и по отношение
на конюнктурния цикъл. Той смята, че в условията на стопански подем държавата трябва да ограничава инвестициите си и да увеличава данъците, за да
натрупа средства, които биха могли да се използват, когато подемът се замени с депресия. По негово мнение в условията на подем увеличаването на
данъците би могло да се понесе по-леко от обществото. Обратно, в условията на депресия държавата трябва да увеличи инвестициите си в различни
обществени проекти и да намали данъчната тежест. Така, от една страна, ще
се създадат работни места и покупателна сила, от друга страна ще се даде
възможност на частните предприятия по-лесно да се измъкнат от проблемите на депресията69. Вижданията на Долински за държавната стопанска политика по отношение на намаляване на отрицателните последици от конюнктурния цикъл не са оригинални. Те са изключително близко до тези на Вилхелм Рьопке70. Основният проблем при тази стопанска политика е дали държавните институции имат капацитета и желанието да разграничат правилно
фазите на конюнктурния цикъл и дали няма да са подложени на натиск за
провеждане на определен тип действия, когато няма необходимост от тях.
Конкретен вариант на стопанска политика, чрез която държавната намеса в икономиката на практика съдейства за създаване на либерален стопански ред Долински вижда в реформите на Столипин, които целят налагане
на частното земевладение в Русия в началото на ХХ век. Според него прила67
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гането на тази реформа без катаклизмите, предизникани от Първата световна война и последвалата октомврийска революция през 1917 г., би довело до
превръщането на частното земевладение в преобладаваща форма на руското
селско стопанство. Това би било най-съществената предпоставка за подем в
руското селско стопанство след продължителния застой, предизвикан първо
от крепостничеството, а след това от общинското земевладение 71. От написаното става ясно, че държавната намеса в икономика не означава априорно,
че нейните привърженици неизбежно стоят на антилиберални позиции. В
по-изостаналите икономики и общества държавата може и често играе роля
на агент, който стимулира либералните промени.
Въпреки че живее и пише в период на непрекъснато нарастваща намеса на държавата в икономиката, проф. Долински запазва здравословна доза
скептицизъм към тази тенденция. Този скептицизъм е свързан до голяма
степен с ролята на държавната власт в емитирането на пари. Ученият е наясно, че увеличаването или намаляването на покупателната сила на парите
се отразява по различен начин на различните обществени групи и че някои
от тях печелят, докато други губят от целенасочената политика на държавата в една от двете посоки72. Според него държавата трябва да упражнява
надзор по отношение на това дали банките изпълняват задълженията, които
са поели към клиентите си, да гарантира осребряването на банкнотите и да
предпазва от злоупотреби, с които е свързана свободната емисионна дейност. Държавата обаче не е нито безгрешна, нито безпристрастна. Долински
отбелязва: „За да запази оборота от тия злоупотребления, се намесва
държавната власт, която, впрочем много често, е била съучастница в
тях”73. Това именно налага необходимостта от избягване на ситуация, при
която емисионната банка е държавна (каквото е положението в България). В
тази комбинация пред държавната власт винаги се изправя изкушението да
се опита да използва банкнотната емисия за излизане от финансовите затруднения. Долински е наясно, че и частните емисионни институции много
трудно могат да устоят на натиск от страна на властта за използване на паричната емисия като средство на стопанската и финансовата политика, но
все пак степента на тяхната зависимост е по-малка. Поради това смята, че
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централната банка трябва да бъде „частно предприятие, като общо правило
във формата на акционерно дружество”74.
В отделни случаи ученият съвсем пряко отхвърля ползата от въвличането на властта в „разрешаването” на конкретни стопански и социални
проблеми. На първо място държавната политика на аграрни реформи, която
обхваща голяма част от страните в Централна и Източна Европа след края
на Първата световна война, свързана е с преразпределяне на поземления
фонд и движена преди всичко от националистически и популистки мотиви.
Поради тази причина аграрните реформи на практика значително влошават
положението на селячеството, защото раздробяват поземлената собственост
и я правят по-слабо податлива на технически нововъведения, понижена е
интензивността на селскостопанското производство и са унищожени едрите
стопанства, които са носител, пропагандатор и проводник на по-висока селскостопанска култура и прогрес75.
Долински проследява аграрните реформи, извършени в различни части
на Европа след края на Първата световна война (Румъния, Полша, Гърция,
Чехословакия, Естония и др.). Основният извод, до който достига, е, че с тях
не се преследват чисто икономически, а предимно социални и националнополитически цели. Това си личи от факта, че когато ограничава едрото земевладение румънската държава оставя по-висока норма на земевладение в
пределите на страната от периода преди Първата световна война. За сметка
на това в новите територии нормата на земевладение е по-малка, като целта
е да се разори и премахне едрото унгарско, българско и руско земевладение.
Едновременно с това с придобитата от конфискациите земя се подкупва масата от бедното селско население, което, като получава конфискуваната от
едрите земевладелци земя, да се настройва положително към румънската
държава76. В общата си оценка за аграрните реформи в Централна и Източна
Европа след Първата световна война Долински не пропуска да отбележи и
отделни положителни страни, най-вече отстраняването на редица феодални
и полуфеодални остатъци от предишни епохи. В крайна сметка обаче реформите не носят нито икономическа, нито социална полза за дребните собственици, а унищожават малкото капиталистически стопанства в региона.
Анализът на Долински завършва с горчива констатация: „В големите маси
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на селячеството в Източна и Югоизточна Европа още не е пуснала корени
капиталистическата идея на прогреса на Западна Европа“77. Очевидно той
смята, че сред от основните двигатели на модернизацията на обществото са
не просто и само материалните фактори, но и идеите. С това си мнение се
доближава много до вижданията на видния стопански историк Джоуел Мокир, според който точно идеята за прогреса, която се ражда в Западна Европа в периода на Просвещението, има основна роля за раждането на модерното общество78.
Другата вредна последица от държавната намеса в икономиката се откроява по време на Голямата депресия през 30-те години на ХХ век. Долински е убеден, че „колкото по-малко е обременяването на стопанството от
страна на държавата, толкова по-незначителни са конюнктурните колебания изобщо”79. Така неумелата държавната намеса в стопанството е сред
причините за началото, за голямата дълбочина и за продължителността на
депресията.
Глава четвърта
Изследвания на Наум Долински, посветени на проблемите
на българското селско стопанство
Практикоприложните изследвания на проф. Долински имат като свой
основен, но не единствен обект българската аграрна икономика. В по-общ
план той проследява намаляващо значение на селското стопанство като самостоятелен отрасъл − процес, който върви успоредно с индустриализацията на водещите световни сили. Според него самото селско стопанство има
характеристики, които го отличават от останалите стопански отрасли. То е
по-слабо податливо на концентрация и на модернизация, в този сектор, за
разлика от промишлеността, не е скъсана връзката между предприятие и
домакинство. След края на Първата световна война затрудненията в селското стопанство се увеличават от факта, че капиталът, инвестиран там, дава
по-малка печалба от инвестициите в промишлеността и мините. По този
начин земеделието „става еднозначно с одиозната привилегия на по77
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бедните народи и на по-бедните хора в състава на отделните народи”80.
Друга обща характеристика на селското стопанство, която има пряко отношение към България, произтича от високата степен на децентрализация на
стопанската дейност. Тя е съсредоточена в голям брой относително дребни
собственици и поради това по-трудно в сравнение с останалите сектори се
подава на мерките на стопанската политика. Освен това отделните домакинства разполагат с ограничени капиталови резерви и по-трудно могат да възстановят нормалната си дейност в случай на военни действия и свързаното с
тях свръхнатоварване на земеделието и животновъдството81.
В рамките на тази обща картина Н. Долински полага усилия за изследване на българското селско стопанство и на тази основа за формиране на
адекватна стопанска политика. Той е убеден, че през междувоенния период
България представлява изключително благоприятен обект за изучаване на
селското стопанство въобще, защото в страната липсва едро земевладение,
индустрията е слабо развита, запазени са и значителни непазарни елементи.
По този начин могат да се проследят „чистите черти” в развитието на селското стопанство, без значително влияние на странични фактори82.
През 1929 г. Долински констатира, че българската икономическа наука, а и българското общество като цяло не са добре ориентирани „какви са
всъщност сегашните условия на онова стопанство, което ще трябва да
стане обект на нашето разумно въздействие“. Липсва познание по относително елементарния, но изключително важен за насоките на стопанската
политика въпрос – „Каква е основната, характерна за българското селско
стопанство, система за използване на земята?“. Оскъдните статистически
данни, с които разполага, и неговите собствени изчисления показват, че системата на земеползване в България е трудна за определяне, но със сигурност
не е двуполна, подобрена или проста триполна система. Според Долински
състоянието в България вероятно най-точно може да се характеризира като
„пъстрополка“, т.е. такава степен на разнообразие, която не се вмества в
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традиционните схеми и е близко до „безсистемността“83. Като безспорен
факт за българското селско стопанство обаче може да се посочи, че около
20% от обработваемата земя „всяко година отива на халос и остава неразработена“, което се определя като с нищо неоправдан разкош84. Посочените
констатации му дават основание да смята, че не гръмко звучащите аграрни
реформи, насочени към „демократизация“ на земеделието, а стъпките, насочени към неговата интензификация, трябва да станат ядро на смислената
стопанска политика в сектора.
Проучванията на българската аграрна икономика, а и на българското
стопанство въобще, обаче често срещат непреодолими трудности. С една от
най-раните си публикации Н. Долински отбелязва, че системното изучаване
на българското стопанство се затруднява от „недостиг и даже от отсъствие на основен статистически материал”. В по-конкретен план липсват
бюджетни изследвания за селското стопанство, търговско-индустриалните
камари по места също не разполагат с адекватна стопанска информация дори по най-елементарни въпроси като брой на занаятчийските предприятия,
на работници и служащи в съответните им райони и т.н. Според виждането
му задачите по събиране и обработка на необходимата икономическа информация за България може и трябва да изпълнява новооснованото Висше
търговско училище във Варна85. Макар и по-късно, и в по-различна форма,
идеята на Долински за специален институт, който да събира статистически
данни за българското стопанство се осъществява с основаването на Статистическия институт за стопански проучвания при Софийския държавен университет през 1934 г.
В многобройните си изследвания на българската икономика ученият
по безспорен начин установява нейния едностранчив аграрен характер с
преобладаваща дребна поземлена собственост и практически без наличие на
едри капиталистически стопанства. Според него дори основният проблем на
българското селско стопанство не е в капиталистическата стопанска система, а по-скоро в липсата на капитализъм. Затова пише: „Ние вече не веднъж
83
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изтъкваме и подчертаваме крайната нужда от капиталистическо именно
развитие на народното ни и селското стопанство като мярка, която ще
може да извади българския народ от икономическите му и социални затруднения”86. Това предопределя и основната насока, в която трябва да се
развива държавната стопанска политика по отношение на селското стопанство87.
Конкретните проучвания на проф. Долински за българското селско
стопанство ясно разкриват посочената по-горе липса на достатъчно капитализъм в него и в българската икономика като цяло. При около 85% от активното население, заето в земеделието, от благосъстоянието му зависи на
практика цялата българска икономика – индустрия, държавни приходи и
т.н.88 Детайлното изследване на наличната статистическа информация за
основните тенденции в развитието на българското селско стопанство показва, че в него се развива тенденция към преразпределяне на земевладението.
Най-важната й характеристика е, че се увеличава броят на самостоятелните
селски домакинства, които разполагат с все по-малко земя89. Това се дължи
на увеличаването на населението, от една страна, и на силно ограничените
възможности за ангажиране на това ново население в индустрията или пък
за емиграцията му от друга. При тази ситуация доходността на българското
селско стопанство непрекъснато намалява90. Н. Долински всъщност е първият икономист в страната, който през 1928 г. повдига въпроса за аграрната
пренаселеност и за т.нар. „скрита безработица” като основен социален и
икономически проблем в България. Проблемът с аграрната пренаселеност се
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усложнява и от особения капан, в който, според него, попада България. От
една страна той е убеден, че държавната политика не трябва да се намесва с
оглед ограничаване на „процесите за бързо размножаване на населението“.
От друга страна той е убеден, че с мерки „от икономическата политика не е
тъй лесно да се създаде индустрия, която да може да погълне излишъка от
населението в селското стопанство“91. По-късно дори започва да говори за
пролетаризиране на българското земеделско население, като под пролетаризиране разбира процеса на превръщане на самостоятелните и независими
производители в наемен персонал за стопанствата на други стопански субекти92. Свидетелство за пролетаризацията е и установеният от него факт, че
продажбата на земи в България е предизвикана главно от затрудненото положение на продавача, а не от стремеж да се подобри организацията и производството в дадено стопанство93.
Друг основен проблем в българското селско стопанство е неговият екстензивен характер и почти пълната доминация на зърнените култури като
основно производство. Самите зърнени култури не са трудово интензивни и
поради това не са в състояние да осигурят достатъчно заетост на селското
население. Изследването на тенденциите в българското зърнопроизводство
показва, че добивите от тях бележат значителни колебания през годините –
доста по-големи в сравнение с държави, където земеделието е по-модерно.
Освен това не могат да се открият реални тенденции към увеличаване на
производителността в зърнодобива94, а примитивната система на използване
на и без това оскъдната земеделска земя прави така, че всяка година около
20% от обработваемата земя не се използва и остава на угар 95. В доста тежко
състояние се намира и българското скотовъдство, тъй като много голяма
част от селскостопанските домакинства разполагат със съвсем малко рабо-
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тен добитък96.
Долински открива два типа спонтанна реакция на посочените проблеми и недостатъци на българското селско стопанство в периода между двете
световни войни. Първата засяга раждаемостта – след Първата световна война, независимо че темповете на нарастване на населението в България остават високи, се забелязва тенденция към намаляване на раждаемостта. Тя се
разглежда като естествена реакция на бедността и на липсата на достатъчно
земя в българското селско стопанство 97. Все пак обаче той е убеден, че една
толкова сложна и деликатна материя като раждаемостта не може да се обясни единствено и само с фактори, които се отнасят до материалното състояние на населението. В този смисъл смята, че състоянието на земевладението
не може да има монополна сила при обяснение на състоянието и тенденциите в развитието на раждаемостта в България 98.
Втората спонтанна реакция се състои в развитието на тенденция, която
се определя като „процес за интензифициране на това стопанство под давлението на мощния фактор – размножението на населението, което
просто не ще е в състояние да се изхрани от нищожните парцели земя в
собственото си селско стопанство, ако това стопанство продължава екстензивно да произвежда зърнени храни”99.
Тази тенденция се илюстрира от непрекъснатото нарастване на тютюна за износ, освен като абсолютно производство, но и като процент от цялата продукция за дадена година. Така през 1906-1910 г. за износ отива между
35 и 40% от цялото производство, докато през 1921-1925 г. този процент
варира между 70 и 90%100.
Според Долински спонтанната реакция не е достатъчна, за да се разрешат проблемите на българското селско стопанство по задоволителен на96
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чин. Още преди началото на Депресията от 30-те години на ХХ век той изразява надеждата си, че от двете спонтанни тенденции в българското селско
стопанство ще надделее тази на интензификацията. За целта обаче е необходима целенасочена и смислена държавна политика 101. Тези констатации
придобиват ново и актуално звучене с началото на депресията. Това е така,
защото икономическите проблеми от 30-те години са прекратили до голяма
степен интензифицирането на селското стопанство и са увеличили значението на зърнените култури, т.е. отново придобиват решаващо значение екстензивните култури102.
Трябва да се отбележи, че според Долински провеждането на адекватна спрямо селското стопанство политика не е свързано с ограничаване на
пазарните механизми и с изкуствено поддържане на високи цени на селскостопанските продукти. Както вече беше посочено, Долински е скептичен към
поддържането на благосъстоянието на земеделското население с мерки от
страна на държавата, чрез които просто се преразпределя вече наличният
размер на блага и ценности. Той е сигурен, че въпросът с ефекта от преразпределението, при който се облагодетелства земеделското за сметка на неземеделското население, не може да се решава априорно, без провеждане на
конкретни изследвания103. Това обаче все още не означава, че държавата
трябва да е изолирана и да не провежда адекватна селскостопанска политика. Именно поради тази причина Долински се изказва положително за разработения от Министерството на земеделието и държавните имоти Петгодишен земеделско-стопански план за 1942-1946 г. Според него планът е
опит от страна на държавата да постави на здрава основа цялостната си политика, задължение на държавата, което не е просто общи изрази а е конкретизирано и реалистично104. Затова той прави някои конкретни предложения
по насоките на държавната политика в тази област. Недостатъците на дребното селскостопанско производство могат да се преодолеят чрез развитие на
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различни кооперации. Според него пример за добре действащи кооперации
може да се вземе от датското селско стопанство105. Развитието на т.нар. домашна индустрия или селско занаятчийско производство открива сравнително добри възможности за използване на излишната работна ръка. Селското население разполага с много свободно време от основния си поминък и
публичноправната власт би трябвало да положи усилия за насочването му
към различни занаяти. Т.нар. „домашна индустрия“ е обект на самостоятелно детайлно проучване от страна на Долински. Въпреки установения „миниатюрен“ характер и трудностите при установяването на тенденциите в нейното развитие и на ефекта, който има депресията върху нея, той установява,
че тя се състои преди всичко от дребни заведения, в които работят предимно
техните собственици. Основната роля в детайлното проучване на домашната
индустрия и съответно в разработването на стратегия за нейното развитие би
трябвало да се поеме от земеделските камари. Най-важната им характеристика, която ги прави подходящи за целта, е, че те са органите на публична
власт, най-близо са до селското население и в този смисъл най-добре познават конкретните му проблеми106.
Подобна е ролята, която трябва да изпълнява и градинарството, което е
трудовоинтензивно и може да облекчи проблема със скритата безработица.
Затова Долински вижда в насърчаването на градинарството от страна на
държавата важен аспект от цялостната й стопанска политика. Ролята на
държавата е в това да насочи земеделското население към най-подходящите
форми на градинарство за съответните райони на страната и да подпомогне
това население при обучението за работа с техника и с агрономически знания. От друга страна, производството на зърнени храни трябва да се ограничи дотолкова, че да задоволява единствено вътрешния пазар, без да се раз-

105
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Долински, Н. Българското и датското земеделско стопанство. Опит за сравнение.
Варна: Държавен университет „Св. Кирил Славянобългарски“, 1946. Във връзка с
развитието на българската икономическа мисъл заслужава да се обърне внимание на
един детайл. Монографията на Долински от 1946 г., посветена на датското селско
стопанство, е последната, която той успява да публикува. През следващите години
до смъртта си той е лишен от възможността да преподава, да осъществява изследвания и да публикува резултатите от тях. Очевидно тенденциите и насоките, на които
е изразител, са прекъснати през втората половина на 40-те години на ХХ век.
Долински, Н. Домашната индустрия у нас. // Економист, II, 1940, №4, с. 515-530.
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чита на тях като на експортна култура 107.
С тези идеи Долински се превръща в един от най-активните участници
в междувоенния дебат за насоките на българската (селско) стопанска политика108. Той очевидно е привърженик на стопанска политика, която се базира на сериозни емпирични проучвания и чиято основна насока е насърчавана
от държавата интензификация, базирана на обвързване на селското стопанство с пазара. Важно е да се отбележи, че според някои от съвременните изследователи по стопанска история точно този тип стопанска политика на българската държава е типична за периода между двете световни войни, в резултат на което селското стопанство на страната започва да осъществява
своя преход към модернизация109.
Заключение
Синтезираният преглед на основните направления в научното творчество на проф. Наум Долински показва, че той е сред най-значимите фигури в историята на българската икономическа мисъл през периода между
двете световни войни. Благодарение на усилията му българската икономическа наука постепенно излиза от провинциалната си затвореност и започва
да се доближава до актуалните тогава теоретични спорове и концепции.
Точно поради това те могат да се приемат като илюстрация на процеса по
преминаване на българската икономическа мисъл от състоянието на периферност към състояние на полупериферност. Позволяваме си тази характеристика, понеже от посочените в началото на студията три показателя за
това, кога една интелектуална традиция престава да бъде периферна в изследванията на проф. Долински виждаме реализацията на два. Това са: изключително бързо и адекватно пренасяне на идеи от интелектуалното ядро
(Западна, Централна Европа и САЩ) към България, а също и опитите за
тяхното модифициране и прилагане като средство за анализ на българската
действителност. Според нас обаче първото условие – склонността вносът на
идеи да превишава износа – не се реализира в изследванията на проф. До107
108
109

Долински, Н. Градинарството в България. // Годишник на Висшето търговско училище – Варна, т. Х, 1938, с. 1-50.
По-подробно за този дебат виж: Димитров, М. Държавата и икономиката в България между двете световни войни 1919-1939 г. София: Стопанство, 2014.
Kopsidis, M., M. Ivanov. Was Gerschenkron right? Bulgarian agricultural growth during
the Interwar period in light of modern development economics. European Historical
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лински. Неговите публикации не са просто превод или адаптация на чужди
идеи, но въпреки това са не за „износ“, а за местна употреба. Поради редица
причини евентуалното им популяризиране сред международната професионална общност от икономисти не се осъществява след 1944 г.
Процесът на трансформация от интелектуална периферия в полупериферия не е завършен и по същество е спрян през втората половина на 40-те
години на ХХ век, когато политическата власт в страната е овладяна от ОФ
и след това с установяването на авторитарния режим на БКП. Дълбоките
политически и икономически промени в страната водят до налагане на марксизма като монополна парадигма във всички социални науки и пред привържениците на други теоретични концепции и научни подходи няма голям
избор. Някои от тях се приспособяват, макар и трудно, към новата обстановка, докато други просто са оставени на доизживяване. Личната съдба на Наум Долински донякъде обяснява и илюстрира незавършеността и неуспеха
на прехода. Трябва да се отбележи фактът, че публикациите му за стопанската конюнктура, за конюнктурната стопанска политика и за ролята и мястото на предприемача в стопанския процес са сред първите и дълго време
единствени цялостни проучвания по тези въпроси в българската икономическа литература. Проф. Долински (заедно със професор Симеон Демостенов) се очертава като най-сериозният критик на социалистическите теоретични постановки и в частност на марксизма в България. На практика той е
единственият, който със специална статия взема участие в големия дебат за
социализма през междувоенния период, като се опитва да намери своя перспектива при анализа на икономическата система на социализма. Критичното
отношение към приложението на социалистическия икономически модел
присъства по един или друг начин в много от основните му публикации.
Очевидно то е част от дълбоките му убеждения и затова след политическата
промяна от 1944 г. нямаме данни той да е променил мнението си по въпроса,
за да се нагоди към новата политическа конюнктура в страната.
Проучванията на Наум Долински върху състоянието и проблемите на
българското селско стопанство до голяма степен разсейват идиличната социална и икономическа картина, при която България се представя като страна, в която всички имат своя земя и произвеждат достатъчно, за да си осигурят нормално съществуване. Установената от проф. Долински аграрна пренаселеност генерира огромно социално напрежение, което принуждава през
годините след Втората световна война управляващата БКП да търси всякак266

ви средства за индустриализация на страната. Ако ползваме достиженията в
изследванията на учения можем да направим извода, че политиката на индустриализация, която започва в България от средата на ХХ век, е само един
от възможните варианти за развитие. Със сигурност обаче трябва да се отчете, че е съществувал и друг сценарий – този на интензивното пазарно ориентирано селско стопанство. През призмата на изследователските усилия на
Наум Долински обаче със сигурност може да се твърди, че смисълът на българската индустриализация след 1944 г. е дълбоко съмнителен. И това се
дължи не на индустриализацията, а на това, че тя се осъществява в рамките
на социалистическата стопанска система. Защото това е същата убедително
и аргументирано критикувана от Долински система, показала неефективността си още през междувоенния период и която е отговорна за проблемите, бедността и глада в съветското стопанство през 30-те години на ХХ век.
Един от удачните начини за класифициране на световната икономическа мисъл през XIX и XX век от гледна точка на теоретичните концепции
и връзката им с предлаганата стопанска политика е групирането на многобройните школи на мисълта и на още по-многобройните автори около два
„канона”. Единият, предполагащ абстрактни теоретични обобщения и съответно предлагащ либерални стопански политики, другият, стремящ се да
ограничи абстракциите и изкуственото теоретизиране и предлагащ стопански политики, които разчитат на държавната намеса в икономиката110. В рамките на тази дихотомия цялостното научно творчество на проф. Долински
може да се разглежда като опит за синтез между принципите, разделящи
двата „канона”, но синтез който е по-скоро близо до първия от тях.
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FROM PERIPHERY TO SEMI-PERIPHERY.
NAUM DOLINSKI (1890-1968) IN THE HISTORY
OF BULGARIAN ECONOMIC THOUGHT
Assoc. Prof. Dr Hist. Sc. Pencho D. Penchev
Abstract
In the study there is made a summary reconstruction of key elements of Prof.
Dolinski's scientific work. In this way there is highlighted his place in the history of
Bulgarian economic thought. There are also revealed the details of the process of
Bulgaria's passing from the intellectual periphery into the semi-periphery with respect to
economic research. The academic publications of Naum Dolinski are the ones to be
principally credited for the gradual coming out of Bulgarian economic science of the state
of being in the periphery and that of imitation. On the other hand they illustrate the fact
that during the period after the end of the First World War till the end of the Second
World War it has at its disposal the human as well as the scientific potential to begin the
process of exiting the intellectual periphery. Due to the political changes in the country in
the mid-1940s this process is interrupted and remains unfinished.
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ВРЪЗКАТА „КОНКУРЕНТНОСТ – СТАБИЛНОСТ”
ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА БАНКОВАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ
Доц. д-р
Гл. ас. д-р

нов

Увод
По-високата конкуренция в банковата система е
желателна от гледна точка на ефективността при насочване на кредитните ресурси. Същевременно банковият сектор има специфични характеристики, които го
отличават от другите индустрии. Банките, като посредници между спестители и заематели, стимулират
икономическия растеж, осигурявайки финансови ресурси за развитие на бизнеса. Банковата система също е важна, тъй като фалитите на банки и нестабилността на системата имат потенциал да предизвикат финансова криза и икономическа рецесия. Следователно една добре
функционираща банкова система се разглежда като „крайъгълен камък” на
пазарната икономика.
Въпреки това преобладаващото мнение в специализираната литература е, че по-голямата конкуренция и по-малка концентрация в банковата система са свързани с по-голяма нестабилност. Според тази т.нар. хипотеза
„конкурентност - нестабилност” съществува компромис между конкуренцията и стабилността. Напоследък обаче нараства популярността на противоположната хипотеза − „конкурентност - стабилност”. Според нея поголямата конкуренция между банките допринася за стабилността на банковата система, т.е. не е налице компромис между конкурентност и стабилност. Известни са също и много емпирични изследвания, целящи да проучат
275

въздействието на структурата на банковата система върху нейната стабилност и по този начин да хвърлят светлина върху конфликтните теоретични
хипотези и политически дебати по въпроса. Въпреки това, подобно на теоретичната литература, емпиричните изследвания водят до различни констатации и не предлагат единно доказателство за валидността на едната или
другата хипотеза.
В този контекст предмет на това изследване е връзката „конкурентност - стабилност” в банковата система, а обектът е банковият сектор в
България. Оценявайки нарастващото значение на финансовата стабилност в
годините след глобалната криза, целта на студията е се даде задоволителен
отговор на въпроса до каква степен конкуренцията на банковия пазар в България оказва влияние върху стабилността на кредитните институции и банковата система като цяло. Казано с други думи − каква е връзката между
банковата конкуренция, респ. концентрацията в банковия сектор в България
и финансовата му стабилност.
За реализиране на поставената цел е необходимо да се откроят следните изследователски задачи:
1. Теоретико-приложен анализ на: връзката между конкуренцията в
банковия сектор и стабилността на кредитните институции; показателите за
измерване на банковата конкурентност и стабилност; използването на индикаторите в различни емпирични изследвания.
2. Емпирично изследване на връзката „конкурентност - стабилност”
през призмата на банковата система в България.
Резултатите от изследването показват положителна връзка между конкуренцията на банковия пазар и индикатора Bank Z-Score, измерващ т.нар.
разстояние до фалит (Distance-to-Default) на банките. Следователно то предоставя доказателства, подкрепящи хипотезата „конкурентност - стабилност”. Изследователската теза, която се аргументира, е, че банкерството не
следва да бъде предпазвано от конкуренция, т.е. конкуренцията може да
донесе значителни ползи за банковия сектор в България и не бива да бъде
жертвана в името на по-голяма стабилност.
Резултатите от изследването са от значение за полисмейкърите, които
надзирават структурата на банковия пазар и са отговорни за политиката на
сливания и придобивания. Препоръчва се те да разработват регулации на
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банковия пазар по такъв начин, че да се насърчава неговата конкурентност
чрез по-агресивна антитръстова политика и много внимателно да се контролират сливанията и придобиванията в сектора. Освен това, в контекста на
т.нар. структурна реформа в ЕС, сделките на банките с корпоративни ценни
книжа следва да бъдат изведени в специализирани дъщерни дружества (субсидиари).
Студията е структурирана в следната последователност. Първа глава
формира теоретико-приложната рамка на изследването. Параграф 1 обобщава основните теории за връзката между банковата конкуренция (концентрация) и финансовата стабилност. В него се анализират аргументите, стоящи в
основата както хипотезата „конкурентност - нестабилност” или „концентрираност - стабилност”, така също и на хипотезата „конкурентност - стабилност” или „концентрираност - нестабилност”. Теорията обаче дава двусмислен отговор на въпроса как са свързани банковата концентрация, конкуренцията и финансовата стабилност. Тъй като измерването на банковата конкуренция и финансовата стабилност е от решаващо значение за изследването,
параграф 2 е насочен именно към тази проблематика. Първата му част обсъжда силните и слабите страни на различните показатели за измерване на
конкуренцията в банковия сектор. Втората част разглежда показателите за
финансова стабилност на банките, а в третата се прави анализ на използването на индикаторите в различни емпирични изследвания на релацията
„конкурентност - стабилност”.
След обсъждането на теоретичната рамка и метриките за конкурентност и финансова стабилност в глава втора е осъществено емпиричното изследване. То анализира влиянието на посочените по-горе индикатори за конкурентност, специфични за банковата система показатели и макроикономически фактори върху стабилността на седемнадесет банки от банковата система в България за периода 2007-2014 г., които имат пазарен дял (като процент от активите) от 85% към 31.12.2014 г. Влиянието на тези фактори се
установява чрез панелна регресия, тъй като този метод има съществени предимства пред динамичните редове и крос секшън регресиите. В параграф 1
на главата последователно са обосновани: променливите величини, включени в регресионния модел, и изследователските хипотези (подпараграф 1.1);
източниците на данни и представителността на изследването (подпараграф
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1.2). Следват предварителни тестове с цел подсигуряване на получените
резултати (подпараграф 1.3) и регресионен анализ, т.е. панелна регресия,
осъществена чрез т.нар. обобщен метод на моментите (подпараграф 1.4).
Параграф 2 представя резултатите от изследването. В параграф 3 са формулирани основните изводи и принципните постановки, на базата на които
трябва да се реформира и регулира в бъдеще банковият сектор в България.
Частите на студията са написани от:
· доц. д-р Любомир Георгиев: увод, глава първа – параграф 1, глава
втора − подпараграф 1.1(съвместно с А. Ямболов) и параграф 3, заключение;
· гл. ас. д-р Недялко Вълканов: глава първа – параграф 2;
· Андриан Ямболов: глава втора, параграф 1– подпараграфи 1.2, 1.3 и
1.4, параграф 2.
Научната редакция е осъществена от доц. д-р Любомир Георгиев.
Глава първа
Връзката „конкурентност - стабилност”: теоретични основи,
подходи за измерване и изследвания в банковата система

1. Хипотези за връзката „конкурентност - стабилност”
на банковата система
1.1. Хипотезата „конкурентност - нестабилност"
Според т.нар. конвенционално схващане в специализираната литература е налице отрицателна връзка между конкурентността и стабилността в
банковия сектор. По-конкретно конкуренцията оказва вредно въздействие
върху стабилността на банките, водещо до нежелани резултати под формата
на банкови фалити. Противоположно − по-високата концентрация на сектора и пазарната мощ на малък брой големи банки подобрява стабилността.
Така например, според Canoy и др. (Canoy et al. 2001: 9), „големите по мащаб банки и средното ниво на конкуренция са важен щит за банковата
стабилност”. Същото мнение се отстоява от Allen и Gale (Allen, Gale 2004):
„по-голямата конкуренция в банковия сектор може да бъде добра от глед-
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на точка на статичната ефективност, но лоша за финансовата стабилност”, както и от Beck и др. (Beck et al. 2005): „по-концентрираната и пониско конкурентна банкова система е по-стабилна”.
Възгледът „концентрираност - стабилност” твърди, че високата степен
на концентрация и оттук − на пазарна мощ, дава възможност на банките да
диктуват цените и по този начин да увеличават печалбите си. Това създава
по-висока буфер срещу макроикономически шокове (Keeley 1990). Освен
това по-голямата печалба може да доведе до по-висока франчайзна стойност: пазарната стойност на банката над счетоводната й стойност. Повисоката франчайзна стойност увеличава алтернативните разходи при фалит
и възпира банковите мениджъри от поемането на прекомерни рискове
(Hellmann, Murdock, Stiglitz 2000).
В основата на концепцията конкурентност-нестабилност стои именно
„хипотезата за франчайзната стойност” (franchise value hypothesis)1.
Същността й се обяснява с връзката между пазарната структура и рисковете,
поемани от страна на банките. Тя е базирана върху чувствителността към
риска и анализира въздействието на конкуренцията върху рисковото поведение на банките. Фиг. 1.1 илюстрира логиката на хипотезата за франчайзната стойност на банките.
Най-общо казано, конкуренцията увеличава нестабилността на банковата система, тъй като влияе негативно върху франчайзната стойност на
банките. Франчайзната стойност е ключова за ограничаване на рисковете,
свързани с отделни банки, а оттам и с банковата система като цяло. Причината е, че тъй като франчайзната стойност съществува, само когато банките
са в бизнеса, те се опитват да избегнат фалит, за да не я загубят. Затова повисоките франчайзни стойности намаляват стимулите на банките да поемат
прекомерни рискове. Така банките са склонни да се държат по-благоразумно
чрез притежаване на по-малко рискови портфейли от активи или повече
собствен капитал, което от своя страна допринася за стабилността на цялата
банкова система.
1

Известна е още под наименованието „charter value hypothesis”. Относно нейната
същност вж. по подр.: Chan, Greenbaum, Thakor 1986; Keeley 1990; Allen, Gale
2000.
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По-високата конкурентност в банковата система

Намалява пазарната мощ на банките

Намаляват маржините на печалбата (profit margins), съответно възвръщаемостта
на активите (ROA) и капитала (ROE)

Намалява франчайзната стойност на банките

Банките са мотивирани към по-рискови дейности, с цел
повишаване на доходността

Намалява стабилността на банките и банковата система

Фиг. 1.1. Логика на хипотезата за франчайзната стойност на банките

По-голямата конкуренция ерозира пазарната сила и маржините на печалбата, водещи до намаляване франчайзната стойност на банките, и оттук –
до намаляване на стимулите им за разумно поведение. Така тя мотивира
банките да бъдат по-агресивни на кредитния, капиталовия, валутния и други
пазари, в опит да реализират по-високи приходи и печалби. Пример за порискова политика, която банките могат да провеждат, е като предоставят порискови и с по-ниско качество заеми, увеличаващи нивото на кредитния
риск и понижаващи размера на собствения капитал. Такава политика увеличава вероятността от по-високи съотношения на необслужваните заеми
спрямо общия размер на кредитния портфейл и до повече банкови фалити.
Следователно по-конкурентните и по-малко концентрирани банкови системи са потенциално по-нестабилни.
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Allen и Gale (Allen, Gale 2003) илюстрират хипотезата за франчайзната
стойност с проблема „приципал-агент”, възникващ между банковите собственици (акционери) и мениджъри при наличието на фонд за гарантиране на
влоговете. Намаляването на франчайзната стойност увеличава стимулите на
банковите мениджъри да поемат по-висок риск, тъй като са подкрепени с
гарантиране на влоговете в случай на фалит. Ако обаче банките реализират
по-висока печалба, поради сключване на по-рискови сделки, тя в крайна
сметка отива при банковите собственици. Според Алън и Гейл този проблем
причинява драматично увеличение на банковите фалити по време на кризата
със спестовно-кредитните асоциации в САЩ през 80-те години на миналия
век.
Освен последиците от увеличена пазарна мощ привържениците на хипотезата „концентрираност - стабилност” твърдят, че банките в концентриран пазар са по-добри в кредитен мониторинг (Berger et al. 2004). Когато
пазарната мощ е ниска, банките печелят по-малко информационни ренти от
връзката им с корпоративните заематели, което от своя страна затруднява
скрининга (отсяването) на качествени кредитополучатели и води до влошаване на показателите от дейността на банката. Boot и Thakor (Boot, Thakor
2000) твърдят, че по-големите банки се ангажират повече в кредитно рациониране, тъй като по-малкия брой и по-висококачествени заеми водят до подобряване на финансовата стабилност.
Два допълнителни аргумента, изтъквани от защитниците на хипотезата „концентрираност - стабилност”, са, че банките в концентриран пазар са
по-добре диверсифицирани и по-лесни за наблюдение (мониторинг), което
ги прави по-малко податливи на икономически шокове (Berger et al. 2004).
По-големите банки реализират икономии от мащаба и обхвата, като по този
начин увеличават възможностите си за диверсификация – както портфейлна,
така и географска. Освен това високата концентрация, поради относително
малкия брой на банките на пазара, улеснява регулаторните органи при осъществяването на банковия надзор, което в крайна сметка води до подобрена
финансова стабилност (Allen, Gale 2000).
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1.2. Хипотезата „конкурентност - стабилност”
Хипотезата „конкурентност - стабилност” или „концентрираност - нестабилност” е по-нова или неконвенционална теоретична концепция. Известна е още под наименованието парадигма за изместване на риска (risk
shifting paradigm). При нея не е налице компромис между конкурентността и
стабилността на банковата система.
Изследванията, подкрепящи тази парадигма, анализират ефекти на
конкуренцията върху проблемите, свързани с неблагоприятен избор и морален риск на кредитните пазари. По-важните от тях са: Carletti и Hartmann
(Carletti, Hartmann 2002), Claessens и Laeven (Claessens, Laeven 2004), Boyd
и De Nicolo (Boyd, De Nicolo 2005), Schaeck, Cihak и Wolfe (Schaeck, Cihak,
Wolfe 2009), Рубини и Мим (Рубини, Мим 2010).
Boyd и De Nicolo (Boyd, De Nicolo 2005) например посочват, че пазарната мощ и власт на малък брой големи банки може да дестабилизира банковата система и да бъде вредна за финансовата стабилност. Увеличението
на концентрацията и намаляването на конкуренцията на кредитния пазар
рефлектира в по-високи лихви, начислени върху кредитните експозиции.
По-високите лихвени проценти увеличават очакваната норма на възвръщаемост от активите на банките. От друга страна, те увеличават и вероятността
от неблагоприятен избор и морален риск. Това е защото, когато се сблъскат
с повишени лихви по своите заеми, кредитополучателите се насочват към
реализиране на по-рискови проекти, увеличавайки своя риск от фалит. С
други думи, по-високите лихвени проценти затрудняват заемателите да обслужват в срок заемите си и създават морални стимули да се преориентират
към по-рискови проекти, за да компенсират по-големите по размер погасителни вноски. По-високото лихвено ниво може да доведе до набор от порискови заемополучатели, поради проблема „неблагоприятен избор”. В същото време кредитополучателите, инвестиращи в нискорискови проекти, не
могат да ги осъществят, поради твърде високите лихви по заемите. Това
води до по-висок процент на необслужваните кредити. Както е показано на
фиг. 1.2, всичко това рефлектира върху увеличаване на относителния дял на
„лошите” кредити, несъмнено водещи до намаляване на стабилността на
банковата система.

282

Привържениците на възгледа „концентрираност - нестабилност” отхвърлят хипотезата за франчайзната (чартърната) стойност. Докато тази хипотеза твърди, че банките са тези, които избират степента на риск на активите им, привържениците на хипотезата „концентрираност - нестабилност”
защитават противопожното мнение – кредитополучателите са тези, които
определят на риска на инвестициите, с които се ангажират (Boyd, De Nicolo
2005). Оттук идва и наименованието й − парадигма за изместване на риска
(risk shifting paradigm).
Концентрираност на банковата система около малък брой
големи банки

Налагане на по-високи нива на лихвените проценти
от страна на банките

Промяна в поведението на фирмите заематели
чрез ориентиране към по-рискови проекти, както и привличане
на по-рискови корпоративни клиенти
(в контекста на концепцията за неблагоприятния избор и морален риск)

Нарастване на относителния дял на необслужваните кредити

Намаляване на стабилността на банковата система

Фиг. 1.2. Логика на парадигмата за изместване на риска

Погледнато от противоположния ъгъл, по-високата конкуренция в
банковия сектор рефлектира върху намаляване на лихвите по кредитите,
улеснява кредитополучателите да обслужват редовно своите заеми и намалява моралния риск, т.е. вероятността да се преориентират към реализацията
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на по-рискови проекти. В резултат на това по-голямата конкуренция намалява нивата на кредитния риск (риска от неизпълнение задълженията на заемателите), на загубите от необслужвани заеми, на риска от фалит на банките и следователно увеличава стабилността на банковата система.
Друг аргумент в същата посока е т.нар. доктрина „твърде голяма, за
да фалира” (too-big-to-fail − TBTF) или „прекалено важна, за да фалира”
(tоo-important-to-fail)2. Според нея надзорните органи са по-загрижени да не
допускат банкови фалити в концентрирани банкови системи с малък брой
големи банки, в сравнение с конкурентни банкови системи, съставени от
голям брой по-малки банки. Причината е, че присъствието на големи банки
представлява потенциална заплаха за сигурността и стабилността на банковата (финансовата) система, тъй като фалитът на голяма банка може да предизвика верижна реакция в системата. Загрижеността от „ефект на заразата”
и финансова криза в резултат от фалити на големи банки обяснява защо регулаторните агенции и правителствата са склонни да ги подкрепят при
проблеми с ликвидността и платежоспособността.
Въпреки това тази доктрина създава проблеми за стабилността на банковата система. Те произтичат от факта, че нежеланието на регулаторния
орган да обяви банките във фалит ги стимулира към още по-рисково поведение. Банките смятат, че са „твърде големи, за да фалират” и е вероятно да
бъдат защитени от правителството. От тази гледна точка концентрираните
банкови системи могат да доведат до по-голямо поемане на риск и да бъдат
по-нестабилни от по-конкурентните банкови системи. Освен това доктрината „твърде голяма, за да фалира” създава опасност от морален риск и от
страна на депозиторите. Вложителите в големите банки знаят, че съществува вероятност да бъдат напълно защитени от съответната схема за депозитно
гарантиране в случай на банков фалит. Това засилва проблема „морален
риск”, защото те не са особено мотивирани да наблюдават състоянието на
банките и да изтеглят средствата си, ако се опасяват, че са изложени на прекалено голям риск. Поради липсата на мониторинг е възможно банките да
поемат все по-големи рискове и да застрашат стабилността на системата.
2

Относно същността и проявленията на докрината TBTF вж. по-подр.: КазанджиеваЙорданова 2017.
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Привържениците на хипотезата „концентрираност - нестабилност”
също така твърдят, че високата концентрация затруднява регулаторните органи да осъществяват ефективен надзор. Това е така, тъй като големите банки имат по-добри възможности за разширяване на бизнеса си както географски, така и по бизнес линии, в резултат на което стават все по-сложни, т.е.
по-малко прозрачни. Тази липса на прозрачност е вредна за финансовата
стабилност (Beck et al. 2006). Намаляването на прозрачността, поради все
по-голямата им сложност, затруднява и възможностите за мониторинг и
ефективен мениджмънт. Така например според Рубини и Мим (Рубини, Мим
2011: 230-231) сложността на прекалено големите финансови фирми прави
мисия невъзможна за акционерите, борда и изпълнителните директори да
следят какво се случва между отделите и на всяко работно място. Освен това
тези фирми не само са прекалено големи, за да фалират, но и прекалено големи, за да съществуват, и прекалено сложни, за да бъдат управлявани ефективно.

2. Метрика и приложения в емпиричните изследвания
2.1. Подходи за измерване на конкурентността в банковата система
Обзорът на специализираната литература показва, че за измерване на
конкурентността в банковата система се използват:
· индикатори за концентрация на банковата система в рамките на парадигмата „структура-поведение-резултати” (Structure-Conduct-Performance
– SCP);
· директни (преки) индикатори за ценовото поведение или пазарната
мощ, базирани върху постановките на New Empirical Industrial Organization;
· индикатори, базирани върху декомпозирането на лихвения спред.

Индикатори за концентрация
Един от най-често използваните коефициенти за измерване на степента на пазарна концентрация e процентът на активите на банковата сис-
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тема, притежавани от първите най-големи банки в сектора (Concentration
ratio, CR). В някои изследвания същият е представян и с наименованието „kbank concentration ratio”, тъй като съществуват различни възможности относно броя на водещите участници в сектора, които да бъдат включени в
коефициента. Възможни са различни варианти, но най-честата практика е
това да са първите три или пет институции с най-значими пазарни дялове3.
Индексът за пазарна концентрация може да бъде представен като:
,
където: CR k e индекс на концентрация; к – брой водещи банки по обем на
активите, а Si – пазарен дял на всяка от включените в индекса кредитни институции.
Стойностите на индекса са в диапазона между 0 и 100, като при резултати, клонящи към нула, имаме наличие на безброй много пазарни участници с изравнени дялове, а такива, близки до сто процента, се получава при
ситуация, когато параметърът к обхваща всички банки, участващи в сектора.
Ниските равнища на коефициента са показателни за по-висока конкуренция,
а съответно по-високите му нива свидетелстват за наличието на ситуация,
близка до монопол.
Този подход е един от най-опростените методи за измерване на пазарната концентрация, а основната му слабост е свързана с това, че не отчита
присъствието на всички участници на даден пазар. Тази негова слабост се
компенсира до голяма степен от метода на Хърфиндал-Хиршман (Pavic et al.
2016: 2).

3

Вариантът с включването на първите пет банки с най-големи пазарни дялове е възприет и от ЕЦБ при изследването й на европейските банкови структури (вж. ECB
2013: 13). От своя страна в базата данни The Financial Structure and Development
Dataset на Световната банка индексът за концентрация се изчислява на базата на
първите три банки с най-големи активи (вж. Beck et al. 2000).
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Индексът на Хърфиндал-Хиршман (Herfindahl-Hirschman Index, ННІ) е
другият най-често използван измерител на пазарната концентрация. В специализираната литература е характеризиран и като „индекс, носител на пълната информация“, тъй като дава представа за цялостното пазарно разпределение (Bikker, Haaf 2002: 7). Изчислява се като сума от квадратите на относителните пазарни дялове на всеки един участник на даден конкурентен пазар. Индексът може да бъде представен със следната формула:
,
където: HHI е индекс на Хърфиндал-Хиршман, а S – относителен пазарен
дял на всяка банкова институция от съответния пазар.
Стойностите на този показател варират между 0 и 10 000 пункта. При
стойности близки до 10 000 разглежданият пазар се характеризира с белези
на монопол, много слаба конкуренция и голям относителен дял на малък
брой участници. Когато резултатите от индекса са близки до 0, пазарът, за
който е изчислен HHI, показва слаба концентрация и силна конкурентна
среда.
Могат да се разграничат три интервала за стойността на HHI:
· под 1000 пункта – силно конкурентен пазар;
· между 1000 и 1800 пункта – пазарите се характеризират с умерена
конкурентна среда и концентрация;
· над 1800 пункта – това са пазари, на които се наблюдава силна концентрация4.
Индексът на Хърфиндал-Хиршман е често прилаган като част от инструментариума на парадигмата „структура-поведение-резултати”, според
която пазарната структура оказва влияние върху поведението на банковите
институции и по този начин предопределя и тяхното пазарно представяне. В
този контекст банките с по-големи пазарни дялове придобиват по-голяма
4

Посочените диапазони съвпадат с методологията на ЕЦБ (ECB 2013: 12). Съществуват и други числови диапазони, които обаче запазват споменатата логика. Така
напр. Pavic, Galetic и Piplica (Pavic, Galetic, Piplica 2016) предлагат сходна разбивка
на междинните диапазони в производните величини: от 0 до 1500 пункта – ситуация
на неконцентриран пазар; от 1500 до 2500 пункта – умерена концентрация и над
2500 пункта – пазар с висока степен на концентрация (Pavic et al. 2016: 4).
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пазарна мощ, докато по-малките им конкуренти са лишени от това предимство (ECB 2007: 8). Това е и основната критика при изчисляването на пазарната концентрация чрез методиката на HHI.
Докато HHI изчислява пазарната концентрация на базата на сумата от
квадратите на всички участници, ключовата разлика между него и индекса,
измерващ процента от активите на банковата система, притежавани от трите
(петте) най-големи банки, е в броя на изследваните пазарни участници. По
този начин присъствието на по-малки пазарни участници бива отчетено
единствено от коефициента HHI. От тази гледна точка някои автори предлагат комбинирано измерване на степента на пазарна концентрация посредством двата разгледани по-горе индекса за пазарна концентрация. Така например Pavic, Galetic и Piplica (Pavic, Galetic, Piplica 2016) предлагат регресионен модел, отчитащ взаимовръзката между коефициентите CR и HHI.
Важно е да се отчете, че измерването на концентрацията, с който и да е
от двата представени по-горе подхода, не следва да бъде автоматична предпоставка за извеждане на категорични заключения относно степента на конкуренция в разглеждания банков сектор. Дори и при наличие на висококонцентриран пазар конкурентното поведение на отделните банкови институции, или поне на водещите банки в сектора, е също допустимо и възможно
(Bikker, Haaf 2002: 3). Основната причина за това допускане е свързана със
специфичния характер на банковото производство и по-специално този на
неговия продуктов асортимент. Наличието на редица регулаторни рестрикции и инициативи в посока унификация на характера на отделните банкови
продукти съдейства за формиране на конкурентни предимства и от страна на
по-малките участници в системата. Тази възможност може да бъде потърсена и при сектори, съставени от еднотипни по характер кредитни институции,
каквато е българската банкова система.
Индикатори за пазарната мощ и ценовото поведение на банките
Тестът на Panzar и Rose от 1987 г. е известен в специализираната
литература и с наименованието H-Statistics. Създаден е като емпиричен
модел за доказване на ситуация на монопол, олигопол или съвършена
конкуренция. Основната концепция, заложена в него, се свързва с
допускането, че банките са склонни да прилагат различни ценови стратегии
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в отговор на промяната на производствените разходи (input costs) според
пазарната ситуация, в която оперират. H-statistics съпоставя степента на
еластичност на приходите от лихви по отпуснати кредити спрямо цената на
банковия ресурс, в която категория попадат: цената на банковите депозити
(разходите на банките за лихви); разходите за персонал; други
административни разходи, правени от банките.
Изчисляването на H-Statistics се състои от две стъпки. Първо, с
помощта на регресионен анализ се оценява степента на взаимозависимост
между двете споменати по-горе променливи. Втората стъпка е свързана с
добавяне на оценъчни коефициенти по отношение на всяка съставна
компонента на банковия ресурс. Конкретните изчисления на индикатора
могат да бъдат представени в следната последователност. На равнище банка
се приема, че печалбата се максимизира при изравняване на пределните
приходи с пределните разходи:
,
където:
е функция на пределните приходи;
− функция на пределните
разходи; − производство на банка i; к – брой участващи банки в сектора;
и
– външни променливи, влияещи върху приходната и разходната
функция; − вектор на i-тият банков фактор на производствените разходи5.
Следващото уравнение онагледява потвърждението, че горното
ограничение може да бъде отнесено и на равнище банков сектор:
.
На тази база, като производна величина се извежда и показателят HStatistics:

Високите му стойности са свидетелство за наличие на по-конкурентна
5

В своята интерпретация на H-Statistics Gellos и Rodos използват следните входни
величини: лихвени приходи, цена на труда, цена на финансирането, цена на капитала, индикатори за капацитета (като напр. притежаваните от банката дълготрайни
материални активи), други фактори, отразяващи се върху лихвените приходи (като
напр. обема на лошите кредити и банковия бизнес микс). По-подр. вж. Gellos, Rodos
2004: 14.
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банкова система, докато при ситуация на монопол коефициентът заема
равнища, равни или по-ниски от нула. Според теста на Panzar и Rose, при
настъпване на монополна ситуация, повишаването на стойността на
банковия ресурс предизвиква повишение на пределните разходи, спад на
крайния произведен продукт и в крайна сметка спад на лихвените
постъпления от отпуснати кредити. Обратно, при ситуация на съвършена
конкуренция, повишението в стойностите на банковия ресурс ще повиши
едновременно и с еднаква степен както пределните разходи, така и
лихвените приходи (при наличието на перфектна еластичност на кривата на
търсенето), като H-Statistics ще получи стойност, равна на единица.
Изходните резултати от изчисленията могат да бъдат систематизирани
в три диапазона6:
· при резултат H ≤ 0 се индикира ситуация на монопол или вариация
на краткосрочен олигопол, като всяка банка оперира в условия на
монополно максимизиране на печалбата, а показателят H е намаляваща
функция от възприетата еластичност на търсенето;
· при 0 < H < 1 се обозначава ситуация на монополистична
конкуренция, а H е нарастваща функция на възприетата еластичност на
търсенето;
· при Н = 1 се описва ситуация на перфектна конкуренция или
естествен монопол при идеално конкурентен пазар.
Моделът на Panzar и Rose подлежи на допълнително адаптиране
съобразно спецификите на изследваната среда, което е възможно чрез
въвеждането на опционални контролни параметри. Така например Bikker,
Shaffer и Spierdijk (Bikker, Shaffer, Spierdijk 2009) го модифицират по
отношение на ценовата и приходната компоненти с оглед постигането на поясна идентификация за наличие състояние на конкуренция, олигопол или
монопол в сектора.
Друг широко разпространен подход за измерване на пазарната мощ е
създаденият през 1934 г. Lerner Index, който се извежда на базата на два основни параметъра: 1) определената от компанията (в случая банката) произ-

6

По-подр. вж. Sengupta 2015: 4-5.
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водствена цена; 2) направените от нея пределни разходи. При липса на точна
информация по отношение на тези променливи величини, индексът дава
възможност същата да бъде компенсирана чрез използване обратната функция на ценовата еластичност като измерител на пазарната сила7:
,
където: Р е производствената цена; MC – пределните разходи; Ed – коефициент за ценова еластичност на търсенето.
Според заложената в методологията на Lerner концепция степента, до
която дадена фирма може да получава предимства от своето монополно положение, до голяма степен ще зависи от гъвкавостта на нейната крива на
търсенето. В зависимост от положението пазарните участници ще трябва
да определят своето поведение, като запазят по-високите си производствени
цени (при по-стръмна крива) или ги увеличат (при по-изпъкнала и гъвкава
крива на търсенето). От тази гледна точка индексът винаги ще заема стойности в диапазона между 0 и 1, като по-високите обозначават по-голяма пазарна концентрация, докато клонящите към нула резултати онагледяват наличието на по-конкурентна пазарна среда. Монополистичните организации,
търсещи максимизиране на печалбите си, според модела на Lerner, не би
следвало никога да попадат върху нееластичната част от кривата на търсенето (E≤1), тъй като еластичността (Е) винаги ще бъде в диапазон ∞ ≥ E ≥ 1.
Изведеният през 1934 г. индекс визира дейността на компаниите от реалния сектор, без да отразява спецификите на банковото производство. Така
например при приложението на индекса на равнище банка се проявява
проблемът, свързан с трудността да се генерира точна информация, свързана
с категорията на пределните разходи.
За да се отчетат спецификите на банковия бизнес, в по-късни изследвания индексът на Lerner търпи модификации8. Koetter, Kolari и Spierdijk
предлагат негов модифициран вариант (Adjusted Lerner Index). Основната
7

8

Тази взаимозависимост е установена от Abba Lerner и публикувана в статията му
„The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power” (Lerner 1934:
157-175).
По-подр. вж. Koetter, Kolari, Spierdijk 2012; Clerides et al. 2013:6.
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разлика е свързана с отчитането на банковите депозити като източник за
финансиране на заеми и оттам на банковата печалба. От тази гледна точка
банковата продуктова технология се разглежда като производна на три входящи фактора – заемни средства, труд и капитал и два изходящи – ценни
книжа и заеми (Koetter et al. 2012: 10). Модифицираният индекс може да
бъде представен като:
Ladj

,

където: Ladj е модифициран индекс на Lerner;
− печалба преди данъци;
TOC − общо оперативни разходи; MC – съпътстващи пределни разходи; TO
– съвкупността от отпуснатите от банката заеми и притежавания от нея портфейл ценни книжа.
И в модифицирания вариант на индекса на Lerner неговите стойности
формират диапазон от 0 до 1, като отново по-високият резултат онагледява
по-високи равнища на пазарна мощ.
Един от най-съвременните методи за измерване на пазарната мощ е
индикаторът на Boone, чрез който се установява наличието на корелационна зависимост между равнището на конкуренция и постиганите от банковите посредници крайни резултати9. Индикаторът се използва за доказване на
причинно-следствената връзка между нарастващата степен на конкуренция в
банковия сектор и редуцирането на печалбите на по-слабо ефективните банки. Неговите основни параметри са отново пределните разходи и банковата
печалба. Наричан още измерител на еластичността на банковата печалба,
индикаторът на Boone отчита процентния спад на печалбата при увеличение
с един процент на пределните разходи на банката.
Индикаторът на Boone може да бъде представен чрез следната формула:
,
9

Въпреки че оригиналният индикаторът е създаден с цел измерване на равнището на
конкуренцията като цяло, без да е насочен към конкретен сектор, неговите характеристики позволяват същият да се „калибрира” и използва успешно при измерване
конкурентността в банковата сфера. По-подр. относно оригиналния индекс на Boon
вж. Boone 2008.
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където:
е средна печалба за банковия сектор;
– резултат на
най-малко печелившата банка;
– печалба на най-ефективните банки.
Дефинирани като относителни разлики в печалбата (relative profit
differences), съставляващите индикатора параметри формират съотношение
между разликите на средната печалба за сектора и тази на най-малко печелившата банка (в числител), и разликата между печалбите на банките с найвисока и най ниска рентабилност (в знаменател). Очакването, че пазарните
дялове на банките с по-ниски равнища на пределните разходи ще нарастват,
води до заключението, че по-силната конкуренция ще бъде индикирана от
по-висока отрицателна стойност на индикатора.
На база резултативните величини след изчисляване на индекса може
да бъде изведено заключението, че при наличие на по-конкурентна пазарна
среда по-слабо ефективните банки ще понесат по-тежки загуби за сметка на
по-ефективните участници. Казано по друг начин, индикаторът на Boone
може да се приложи и като тест за доказване на тезата за наличие на взаимовръзка между представянето на дадена банка (bank performance) и степента на ефективност, измерена чрез нейните пределни разходи. По този начин по-ефективните пазарни участници, с по-ниски равнища на пределните
разходи, понижават резултатите от представянето на по-ниско ефективните
банки. Същевременно степента на ефективност може да бъде пряко повлияна и от конкурентното поведение на участниците в сектора (Castellanos,
Garza-Garcia 2013: 8).
Моделът предполага интегрирането на допълнителни параметри, чиято адаптивност предполага успеваемост при идентификацията на количествени специфики за изследваната банкова система, които евентуално биха
били пропуснати от представените по-горе алтернативни модели. Така например, в сравнение с H-Statistics, повишените стойности на който не винаги
индикират повишено равнище на конкуренция, промяната в равнището на
индикатора на Boone винаги означава и промяна в нивото на конкуренция
(Castellanos, Garza-Garcia 2013: 8).
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Индикатори, базирани върху лихвения спред
При количественото измерване на равнището на конкурентност не бива да се пропуска и отчитането на лихвените спредове. Характерът на универсалното банкиране, характерно за страната ни, предполага основното
финансиране на дейността на банковите институции да става чрез осигуряване на ресурс на базата на депозити, а основният формиран от дейността им
доход да бъде създаван от кредитни операции. Формираният на тяхната база
лихвен спред е важен показател, характеризиращ степента на конкуренция в
сектора. От тази гледна точка съотношението между лихвения спред и общата сума на банковите активи (net interest margins as a percent of total
assets), известно като банков нетен лихвен марж (БНЛМ) е неизменна част
от инструментариума за количествена оценка равнищата на конкурентност.
БНЛМ

приходи от лихви разходи за лихви
сума на банковите активи

Коефициентът измерва разликата между получавания от банката доход
под формата на лихви по отпуснати кредити и направените от нея разходи
по набавянето на средства. С цел изчистване на активите, несвързани с основната банкова дейност, някои автори модифицират посоченото по-горе
съотношение, като не отнасят лихвения спред спрямо сумата на общите
банкови активи, а единствено спрямо лихвоносните активи (отпуснатите
заеми)10. Подобна модификация има своето резонно обяснение, но прибягването до нея понякога създава трудности при съпоставката с други банкови
системи, където БНЛМ се изчислява спрямо сумарните банкови активи. Освен това наложилата се в повечето изследвания практика е при изчисляването на коефициента в знаменател да бъде поставяна общата сума на активите,
включително и тези, които не са пряко свързани с банковата кредитна дейност.
Обичайните равнища на БНЛМ в развитите икономики приемат стойности между 1 и 3 процента, докато в развиващите се пазари, където лихвените спредове са по-високи, коефициентът може да приеме и доста по-

10

Вж. Demirguc-Kunt 2003: 9.
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високи стойности. Традиционно се счита, че дадена банка е по-рентабилна,
когато коефициентът на БНЛМ има по-високи стойности. От своя страна повисоките равнища на конкуренция в сектора предизвикват свиване на нетния лихвен марж. Липсата на достатъчна конкуренция автоматично предизвиква увеличаване на маржовете, плащани от банките за привличане на финансов ресурс (депозити) и получавания от тях лихвен доход (от кредитни
операции). Обратно, конкуренцията в сектора съдейства за свиване на тази
разлика, при което проличава и степента на ефективност на съответната
банка. Кредитните институции с по-ниски равнища на съотношението „разходи/приходи” ще могат да пренесат това свое предимство и на открития
пазар, като съумеят за поддържат по-ниски нива на БНЛМ.
Следва да се отчете обаче и обстоятелството, че повишаването на процента на нелихвените постъпления (приходи от такси и комисиони) в общия
дял на банковите приходи може да доведе до изкривяване на анализа при
съпоставката на отделните банки. Това е следствие от т.нар. кроссубсидиране на банкови дейности, изразяващо се във възможността банките да финансират свои лихвени плащания (напр. лихви по депозити) с приходи от такси
вместо от лихви по отпуснати кредити. Като следствие, едно потенциално
свиване на банковата ефективност и влошаване на пазарната конюнктура
могат да предизвикат увеличаване на банковите административни разходи
(overhead costs), но без да доведат до увеличение размера на БНЛМ
(Demirguc-Kunt 2003: 9).
Изложеното по-горе твърдение следва да се отчете с голяма доза внимание при анализа на банковата ни система, особено с оглед на увеличаващия се дял на нелихвени приходи в последните години. Вариант за коректен
анализ в тази насока е паралелното отчитане на банковите нелихвени приходи и разходи и тяхната съпоставка в процентно отношение с техните лихвени еквивалентни.
2.2. Оценяване на банковата стабилност
Количествената оценка на банковата стабилност се извършва на базата на следните показатели:
· индекс за ниво на банкова стабилност Bank Z-Score;
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· индикатори за качеството на банковите активи;
· индикатори за равнището на банковата ликвидност;
· дефинираните от Базелския комитет за банков надзор индикатори за
капиталово покритие и платежоспособност.
Индекс Bank Z-Score
Един от класическите индикатори за отчитане на равнището на стабилност по отношение на банковата система е индексът Z-Score, измерващ
вероятността от настъпване на фалит за дадена банкова институция.
Изведен през 1968 г. от Edward Altman същият първоначално се използва за
измерване на вероятността от фалит на корпорации от реалния сектор, като
по-късно се налага практиката Z-Score да се прилага и спрямо банкови институции. Чрез него се интегрират променливите величини „пазарна капитализация”, „възвращаемост” и „изменчивост на възвращаемостта”. В изследванията на стабилността на банковите институции се прилага модифицираният вариант на Z-Score, наречен Bank Z-Score. Той се изчислява на базата
на възвращаемостта на банковите активи (ROA) и пазарната стойност на
банковите акции, като по-високите стойности на показателя индикират пониска вероятност за изпадане в ситуация на неплатежоспособност. Bank ZScore може да бъде представен чрез следната формула:
Bank Z-Score =

пазарна капитализация
активи

стандартно отклонение на

.

Основният проблемен момент при прилагането на Bank Z-Score за
българския банков пазар е изискването за публичен статут на изследваната
банка. Наложилата се в тази връзка практика е всички опериращи у нас банки субсидиари да избягват листването на фондовия ни пазар, като причините за това са комплексни и могат да бъдат обект на отделна дискусия. От
друга страна обаче, повечето от техните собственици са публични компании, представени на европейските фондовите пазари. Наред с това не следва
да се пропуска и обстоятелството, че по-голямата част от банките с български капитал са публични компании, листвани на Българска фондова борса −
София.
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Посочените по-горе характеристики, свързани с избягването на публичния статут у нас от страна на чуждите банкови групи и търсенето на такъв от най-големите банки с български капитал, дават основание анализ и
коментари в тази насока. Именно индикаторът Bank Z-Score е подходящ
инструмент за генериране на съответните емпирични данни, които да бъдат
включени в един съпътстващ тази дискусия количествен анализ.
Индикатори за качеството на банковите активи
Традиционно качеството на банковите активи се измерва чрез индикатора за качество на кредитния портфейл, изразяващ се в съотношение
между класифицираните заеми и общата сума на отпуснатите кредити (Nonperforming loans ratio, NPL ratio) и показателят за покритие на класифицираните заеми (NPL coverage ratio), представляващ отношение между обема
на класифицираните заеми и изискуемите по закон провизии 11:

На системно равнище отчитането на високи равнища на NPL не следва
да се отчита като критичен дестабилизиращ фактор, но само по себе си то

11

До 2014 г. класифицирането на банковите кредити у нас се извършва съгласно Наредба №9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и
за установяване на специфични провизии за кредитен риск. С въвеждането на новата европейска регулаторна рамка отчитането на необслужваните кредити става по
реда на Общата рамка за финансово отчитане (ОРФО/FINREP). От 2018 г. на банките у нас предстои да въведат новия стандарт за отчитане на финансовите инструменти МСФО 9. Публикуван от Съвета по Международни счетоводни стандарти
през 2014 г. МСФО 9 съдържа обновена методология относно класификацията и
оценяването на финансовите активи, определяне на обезценката на кредити по нов
модел, базиран на очакваните загуби, и допълва новите общи изисквания за отчитане на хеджирането.
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представлява сигнал за необходимост от продължително възстановяване и
изчистване на банковите кредитни портфейли, което пряко или косвено
оказва влияние както върху банковата стабилност, така и спрямо банковите
конкурентни позиции (Klein 2013: 3). Ниските равнища на NPL coverage
ratio не винаги са сигнал за ниско равнище на провизиране, те могат да бъдат резултат и от по-стриктна кредитна политика, формираща високи обезпечения, или резултат от прилагане на стриктна политика за превенция на
риска от неплатежоспособност (European Parliament 2016: 3)12.
Както NPL, така и NPL coverage ratio могат да се прилагат както на
равнище отделна банка, така и по отношение на съвкупния банков сектор. И
двата показателя търпят динамика в годините след глобалната финансова
криза. Например в страните от Централна и Източна Европа през 2007 г.
NPL ratio е средно 3%, а към края на 2011 г. той нараства почти четирикратно до 11%13, като към края на първото тримесечие на 2016 г. в някои страни
от региона процентът на NPL надхвърля 15%14.
Именно наличието на непознати (до глобалната финансова криза) и
необичайно високи равнища на индикатора NPL е предпоставка за неговото
включване в инструментариума за изследване на релацията „конкурентност
– стабилност”. Без съответния анализ в тази насока отчитането на банковото
поведение в условия на твърде динамичната посткризисна среда ще бъде
непълно и неточно.
Индикатори за ликвидност
Измерването на ликвидността е важен показател за равнището на банковата стабилност. В отговор на ликвидните затруднения, понесени от глобалната банкова система по време на финансовата криза (2007-2008 г.), Ба12

13
14

По отношение на страните от ЕС, към края на третото тримесечие на 2015 г., равнищата на този показател варират между 31 и 67%, като за България достигат стойности от около 55% при средно 44% за целия ЕС (European Parliament 2016: 3).
По-подр. вж. Klein 2013: 3.
Вж. European Parliament 2016: 1. Средните стойности за ЕС в края на 2015 г. са малко под 6% при малко под 2% за САЩ и Япония. Тук следва да се отбележи рекордно високия дял на класифицираните заеми и в някои страни от еврозоната, които се
оказват рекордьори по високи равнища на NPL: Кипър – 50%, Гърция – 43,5%, Португалия – 18,5%, Ирландия – 20,6%.
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зелският комитет за банков надзор въвежда два нови коефициента за измерване на банковата ликвидност: коефициентът за покритие на ликвидността (Liquidity Coverage Ratio, LCR) и коефициентът на стабилно финансиране (Net Stable Funding Ratio, NSFR). И двата са ключов елемент от стандарта за капиталова адекватност „Базел 3”, като окончателното им въвеждане е предвидено да стане през 2018 г.15
Търсеният с тяхното въвеждане ефект е постигане на по-висока степен
на краткосрочна и дългосрочна гъвкавост от страна на банките по отношение на поддържаните от тях ликвидни равнища. LCR е инструмент за измерване на това дали дадена банка има достатъчно качествени ликвидни активи,
които да позволят да оцелее в рамките на 30-дневен кризисен период, докато NSFR спомага кредитните институции при осигуряването на постабилни източници на финансиране в дългосрочен план (Accenture 2016: 3).
Коефициентът за покритие на ликвидността (LCR) представлява отношението между сумата на висококачествените ликвидни активи и общия
нетен изходящ паричен поток за период от поне един месец, което съотношение не трябва да спада под 100%. Заложената от БКБН идея е коефициентът да спомогне за определяне на достатъчна наличност на такива високоликвидни активи, които да позволят на съответната банкова институция да
продължи да функционира поне 30 дни след настъпването на хипотетично
кризисно събитие.
LCR може да бъде представен като съотношение между общата сума
на притежаваните от банката висококачествени ликвидни активи и генерирания от нея общ нетен изходящ паричен поток за повече от 30 дни. Сам по
себе си коефициентът LCR се базира на традиционно прилаганите от банките коефициенти за ликвидно покритие, като добавя хипотетичния 30-дневен
период, следващ неблагоприятното за банката събитие (BCBS 2013: 10).
общо висококачествени ликвидни активи
общ нетен изходящ паричен поток над
дни
15

В края на 2013 г. двата коефициента, с леки модификации, са въведени от Федералния резерв на САЩ. По-подр. относно особеностите при прилагането им в САЩ вж.
Accenture 2016.
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В категорията на висококачествените ликвидни активи попадат онези
парични наличности или други финансови активи, които могат да бъдат
трансформирани в налични средства при нулева или минимална загуба на
стойност на свободния пазар. При тяхното определяне стандартът на БКБН
изисква банките да вземат под внимание няколко фактора: ниска рискова
обремененост, възможност за лесна и сигурна оценка, минимална волатилност, ниска степен на корелация с рискови активи и т.н. 16
Коефициентът на стабилно финансиране (NSFR) съпоставя наличния
обем ликвидни средства, генерирани от стабилни източници, със съответното изискуемо равнище, като стойностите на показателя следва да бъдат над
100%. Съгласно цитираната по-горе регулация стабилни ликвидни източници са клиентските депозити, дългосрочното финансиране „на едро” (от междубанковия паричен пазар), както и собственият капитал. Краткосрочните
заети средства не са източник на стабилно финансиране, дори и техният източник да бъдат междубанковите парични пазари.
наличен обем на стабилно финансиране
изискуем обем на стабилно финансиране
Участващите в числителя компоненти се претеглят с т.нар. „коефициент за стабилно финансиране” (available standing funding factor, ASF factor),
като всеки от тях има различна тежест. Този коригиращ коефициент може да
приема стойности от 100%, 95%, 90%, 50% и 0%, съответно характера на
съдържащите се в отделните инструменти източници на финансиране 17.
В Наредба №11 на БНБ се дефинират два коефициента за изчисляване
ликвидността в банковата система: коефициентът на ликвидните активи и
коефициентът за ликвидност по падежни интервали.
Коефициентът на ликвидните активи (КЛА) представлява съотношение между сумата на ликвидните активи на разположение и сумата на депо-

16
17

Вж. BCBS 2013: 14-15.
По-подр. вж. BCBS 2014a: 4-6.
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зитите и другите задължения на банката18.
ликвидни активи
КЛА
общо пасиви
Коефициент за ликвидност по падежни интервали (КЛПИ) представлява съотношение между сумата на активите (входящ паричен поток) за съответния падежен интервал плюс излишъка на нетния паричен поток от
предходния интервал към депозитите и другите задължения на банката (изходящ паричен поток) за същия падежен интервал. При недостиг на нетния
паричен поток от предходния интервал при изчисление на съотношението
същият се прибавя към депозитите и другите задължения на банката (изходящ паричен поток).

КЛПИ

входящ паричен поток излишък от предходния интервал
общо пасиви за интервала

Ликвидността на банката се счита за приемлива, ако стойностите на
двата представени по-горе коефициента за ликвидност са не по-малки от 1,
поне за първите два падежни интервала 19.
Друг често използван измерител на банковата ликвидност е съотношението между отпуснатите кредити и привлечените от банката депозити
(Loans to Deposits Ratio, LTD-ratio):

18

19

Ликвидни активи по дефиницията на чл. 8 от Наредба 11 на БНБ са: паричните
средства и паричните салда, поддържани от търговските банки при БНБ; средствата
по разплащателни сметки в други банки и междубанковите депозити с матуритет до
7 дни; експозиции към централни правителства или централни банки, представляващи дългови ценни книжа, за които експозиции е определено 20% или поблагоприятно рисково тегло по стандартизирания подход за управление на кредитен
риск; държавните съкровищни бонове и облигации на Правителството на Република
България; експозиции към определени институции с присъден кредитен рейтинг,
представляващи дългови ценни книжа; експозиции, представляващи дългови ценни
книжа, издадени от многостранни банки за развитие; златото под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато.
Вж. чл. 8, ал. 3 от Наредба №11 на БНБ за управлението и надзора върху ликвидността на банките. // ДВ, № 85, 2010, изм. и доп. ДВ, № 40, 2014.
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общо отпуснати кредити
общо привлечени депозити
При равнища на коефициента под 100% банката може да обезпечи
кредитната си дейност със собствената си депозитна база, а при нива над
100% кредитирането трябва да се финансира и с други заемни средства.
Твърде високите съотношения на коефициента индикират ситуация, при
която банката няма да има достатъчно ликвидност, за да покрива непредвидени плащания и изходящи парични потоци. Обратно, твърде ниските му
стойности биха онагледили ситуация на недостатъчна рентабилност. Изискванията на Базел III са това съотношение да не надвишава 110% по отношение на новите кредити.
Индикатори за платежоспособност
Индикаторите за платежоспособност са измерител на покритието на
поетия от банките риск посредством величината на собствения им капитал.
Високите стойности на тези показатели отчитат по-висока степен на банкова
стабилност20. С публикуването на първата версия на базелските стандарти за
капиталова адекватност през 1988 г. се въвежда и коефициентът за адекватност на първичния капитал, изразяващ се в съотношението между капитала от първи ред (Tier 1 capital) спрямо сумата на рисково претеглените
банкови активи (risk-weighted assets, RWA). В първоначалната версия на базелските стандарти това съотношение не следва да бъде по-ниско от 4%. В
актуалната трета версия на стандарта този процент се увеличава, като е
предвиден минимум от 4,5% плюс буфер от 2,5% (чието въвеждане е предвидено да стане до 2019 г.). БНБ определя минимален праг на съотношението от 6%.

20

Съществува и връзка между поддържаните от банките равнища на капиталовите
съотношения и тяхното конкурентно поведение. доказва се, че повишаването на
конкуренцията стимулира банките да поддържат по-високи капиталови съотношения (като повишение на конкуренцията с 1% води до повишаване на капиталовите
съотношения с до 3,9%) – по-подр. вж. Schaeck, Cihak 2010:3.
302

Адекватност на първичния капитал
Капитал от първи ред
Сума на рисково претеглените активи
Капиталът от първи ред (първичният банков капитал) може да бъде
определен и като един от основните индикатори за финансова стабилност на
банките, особено от регулаторна гледна точка. В него се включват обикновените акции, общите резерви и неразпределената печалба, като някои национални регулаторни институции допускат и включването на преференциални акции без право на конвертиране. Регулаторната формулировка относно състава на капитала от първи ред у нас включва: внесения капитал; премийните резерви, свързани с внесения капитал; общите резерви от фонд „Резервен”; другите резерви с общо предназначение, образувани за сметка на
печалбата, както и неразпределената печалба от минали години, намалена с
очакваните плащания по дивиденти и други отчисления21. В съвременни
условия редица банки създават специфични инструменти, с които да генерират допълнителен капитал от първи ред. Кризата от 2007-2008 г. обаче
доказва порочността на подобни практики, което в крайна сметка води до
тяхната отмяна с въвеждането на Базел III.
От своя страна стойността на RWA се формира след като банковите балансови и извънбалансови активи се претеглят с коригиращ коефициент,
съобразно степента на своята рискова обремененост. Така например някои
от банковите активи като касовата наличност и определени обезпечени вземания се приемат за активи с нулево рисково тегло и се включват в рисковия
компонент на балансовите позиции на банката с нулева стойност. Останалите банкови активи се коригират с различен процент на рисково тегло (напр.
20, 50 или 100%)22.
Чрез съотношението между капитала от втори ред (Tier 2 capital) и
сумата на рисково претеглените активи се измерва величината на разширената капиталова база спрямо обема на RWA. Минималният размер тук, как21

22

Вж. чл. 4 от Наредба №38 на БНБ за капиталовата адекватност на банките. // ДВ,
№106, 2006, посл. изм. ДВ, №19, №106, 2006 .
Вж. чл. 12 – чл. 16 от Наредба №38 на БНБ за капиталовата адекватност на банките.
// ДВ, №106, 2006, посл. изм. ДВ, №19, №106, 2006.
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то в първичния стандарт, така и в текущия, е 8%.
Адекватност на вторичния капитал
Капитал от втори ред
Сума на рисково претеглените активи
Капиталът от втори ред разширява капиталовата база, като добавя към
нея резервите от преоценка, хибридните капиталови инструменти и подчинения срочен дълг. У нас, според изискванията на БНБ, капиталът от втори
ред включва: резервите от преоценка на недвижими имоти; нереализираната
печалба, намалена с дължимите данъци от дълговите инструменти за продажба и 45% от нереализираната печалба, намалена с дължимите данъци от
капиталовите инструменти за продажба; сумите, привлечени от банката чрез
хибридни инструменти, отговарящи на условията от наредбата; сумите,
привлечени като подчинен дълг, отговарящи на условията в наредбата23.
Друг коефициент за капиталово покритие, част от разпоредбите на Базел III , е съотношението между банковия собствен капитал и сумата на
банковите активи, което е известно и като коефициент на ливъридж
(leverage ratio). То не е базирано върху риска и представлява съотношение
между капитала от първи ред (Tier 1 capital) и осреднената стойност на сумарните банкови активи (балансовите и извънбалансовите активи). Минимално заложения от базелските стандарти праг на покритие тук е 3%.
Капитал от първи ред
Обща банкова експозиция

Коефициент на ливъридж

Въвеждането на съотношението се мотивира с обстоятелството, че една от предпоставките за глобалната финансова криза е натрупването на значими по размери равнища на балансови и извънбалансови равнища на ливъридж в банковите системи. Паралелно с това редица банки генерират прекомерно високи равнища на ливъридж, очевидно с цел поддържане на адекватни капиталови съотношения. В пика на кризата обаче банките са поста23

Вж. чл. 5, ал. 2 от Наредба №38 на БНБ за капиталовата адекватност на банките //
ДВ, №106, 2006, посл. изм. ДВ, №19, №106, 2006.
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вени под натиск от страна на финансовите пазари и биват принудени да намалят и равнищата си на ливъридж, което пък катализира и спада в цените
на някои финансови активи. Този процес на свиване в равнищата на ливъридж носи загуби, свиване на банковия капитал и намаляване на банковата
кредитна активност (BCBS 2014b: 1).
От тази гледна точка съотношението, измерващо покритието на общата банкова експозиция с капитал от първи ред, е опростен и прозрачен подход по отношение измерване на способността на дадената банкова институция да посрещне минималните капиталови изисквания.
2.3. Емпирични изследвания на релацията
„конкурентност - стабилност”
Представените в предходните параграфи индикатори за измерване
равнищата на конкурентност и стабилност са в основата на инструментариума на различни изследвания, потвърждаващи или опровергаващи наличието на хипотезите „конкурентност - стабилност” или „конкурентност - нестабилност”. Наблюдава се налагането на практиката търсенето на емпирични
доказателства в подкрепа на една от двете хипотези да става чрез комбинирането на два или повече показателя за измерване на степента на конкуренция и стабилност. Така например анализът на пазарната концентрация чрез
измерването на пазарните дялове на първите три или пет банки в съответния сектор (CR ratios) винаги се съпътства и от другия аналогичен измерител (индексът на Хърфиндал-Хиршман, HHI).
Измерването на равнището на банковата стабилност в съвременната
специализирана литература също става на базата на алтернативни методологии, които често се прилагат паралелно в рамките на едно и също проучване. По този начин се цели верификация на получените резултати, като се
минимизира и рискът от изкривяване на съответните изходни данни поради
неточност на входящите данни или невъзможност на даден модел да отчете
конкретен фактор или специфика на изследваните банкови системи.
Най-често инструментариумът на емпиричните изследвания, свързани
със съпоставката между банковата стабилност и конкурентоспособност,
прибягва до използване на модифицирания от гледна точка на банкови биз-
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нес вариант на коефициента Z-Score (Bank Z-Score), индикаторът на Boone
и индексът на Lerner. В някои изследвания последният индикатор също бива подложен на известна адаптация съобразно спецификите и характера на
съответния анализ. Наблюдава се и комбинирано използване на посочените
по-горе индикатори със собствена авторска методология – напр. Boyd,
DeNicolo 2005; DeNicolo, Loukoianova 2007; Berger et al. 2008; Beck et al.
2011; Liu, Wilson 2011; Samantas 2013 и др. Тази тенденция е характерна за
по-новите проучвания, най-вече след 2000 г., когато в специализираната
литература започва да се отчита и наличието на комплекс от фактори (вътрешни и външни), оказващи влияние върху връзката „конкурентност - стабилност”.
В това отношение, при прегледа на специализираната литература,
следва да се отчете и отражението на глобалната финансова криза от 20072008 г. В публикациите до началото на кризата отделните банкови системи
се анализират през призмата на типичните за банковата индустрия рискови
категории, без да се включва отражението на рискови величини като системния и операционния риск. Събитията, съпътстващи финансовата криза,
обаче опровергават тяхното пренебрегване, като най-новите проучвания в
тази насока не само отчитат тези рискове, но дори фокусират основното си
внимание върху тях.
Така например Leroy и Lucotte (Leroy, Lucotte 2015) изследват 54 европейски банки с публичен статут, отчитайки тяхната системна рискова
взаимосвързаност. Комбинирането на индикаторите Z-Score и Lerner Index с
показателя за измерване на системния риск SRISK доказва наличие на пряка
връзка между степента на конкуренция и равнището на системен риск, като
се потвърждава тезата, че конкуренцията повишава финансовата стабилност
и минимизира опасността от развитие на системни банкови кризи. Това
твърдение може да се обясни с обстоятелството, че по-слабата конкуренция
е в по-силна корелационна зависимост с поемането на повече риск от страна
на отделните банки (Leroy, Lucotte 2015: 16, 23) 24. Samantas също засяга
проблематиката, свързана със системния риск и извежда твърдението, че
установената U-образна взаимовръзка, както и нейният характер (права или
24

В тази връзка вж. и Anginer 2014.
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обратна) се обуславят от финансовите регулаторни практики в отделните
страни (Samantas 2013:18).
От своя страна Ferreira и колектив (Ferreira et al. 2016) отделят внимание върху рисковата значимост на операционните разходи и нетипичните
банкови дейности, извеждайки доказателства, че повишаването на степента
на конкурентност винаги увеличава риска от банкови фалити.
Друга особеност на съвременните изследвания в областта на банковата конкуренция и стабилност, отново в контекста на последствията от глобалната финансова криза, е интегрирането на финансовите регулации като
ключова променлива компонента. В тази връзка Beck и др. доказват, че големите разминавания при резултатите от проведеното проучване на степента на конкурентност и стабилност са пряко следствие от регулаторните и
институционалните различия в изследваните от тях страни25. Повишаването
на конкурентността ще въздейства по-силно върху банковата нестабилност
в икономики с по-стриктни ограничения върху банковата дейност, по-ниска
системна нестабилност, с добре развити капиталови пазари, по-щедри системи за депозитно гарантиране и по-ефективни механизми за споделяне на
кредитна информация (Beck et al. 2011: 3).
От своя страна Vives извежда доказателства, че характерът на връзката „конкурентност – стабилност” се доминира в голяма степен от спецификите на финансовите регулации в съответната банкова система. Като се отчитат различията между банковите системи на развитите и развиващите се
страни се потвърждава и двупосочната връзка между финансовото регулирането и равнището на конкуренция съобразно спецификите на съответната
банкова система (Vives 2010: 44).
В по-общ план интерес представлява и обстоятелството, че заключенията в специализираната литература, на базата на разгледаните индикатори, дават противоречиви резултати по отношение подкрепа или отхвърляне
на хипотезите „конкурентност - стабилност” или „конкурентност - неста-

25

По този начин се затвърждава заключението от тяхно предходно изследване, че
институционалната и регулаторната рамка влияят пряко върху степента на банковата концентрация, което пък от своя страна влияе пряко върху цената на банковите
кредити за бизнеса (Beck et al. 2004: 2).
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билност”. Използването на едни и същи или сходни показатели и методологии формира различни заключения, които могат да бъдат систематизирани в
три основни категории:
· изследвания, подкрепящи хипотезата „конкурентност - нестабилност” – напр.: Markus 1984; Keeley 1990; Alen, Gale 2004; Jimenez et al.
;2007; Yeyati, Micco 2007; Ferreira et al. 2016;
· изследвания, чиито резултати доказват обратната хипотеза „конкурентност - стабилност” като напр.: Claessens, Laeven 2004; Beck et al. 2004;
Boyd, De Nicolo 2005; Boyd et al. 2006; De Nicolo, Loukoianova 2007;
Schaeck, Cihak 2007; Schaeck 2009;
· проучвания, при които резултатите от индикаторите за конкурентност и стабилност не дават категоричен отговор в подкрепа на една от двете
хипотези или извеждат U-образен характер на изследваната релация: Gelos,
Roldos 2002; Berger et al. 2008; Martinez-Miera, Repullo 2008, 2010; Beck et.
al. 2010, 2013; Lin et al. 2010; Vives 2010; Liu, Wilson 2011; Iskenderoglu,
Tomak 2013; Clerides 2013;Lerou, Lucotte 2015.
Следва да се отбележи обстоятелството, че изследванията, даващи
преимущество на една от двете алтернативни хипотези, с малки изключения
(Schaeck et al. 2009; Ferreira et al. 2016), като време на провеждане, се позиционират основно в годините преди 2007-2008 г. Обратно, липсата на категорично потвърждение е характерно най-вече за изследванията след този
период. Отчитайки времевия лаг, свързан с входящата информация, не
следва да се извежда автоматичното заключение, че резултатите от проучванията, извършени след 2008 г., са единствено следствие от финансовата
криза. По-скоро нелинейният характер на техните резултати може да се
обясни с интегрирането на допълнителни параметри в състава на разглежданите индикатори или с добавяне на собствена методология в комбинация
с традиционните индекси. Така, повишавайки комплексността при изследването на въпросните хипотези, се стига до ситуация, в която традиционните измерители на банковата конкурентност и стабилност да не могат
да дадат адекватен отговор относно характера на въпросната взаимовръзка.
Това обстоятелство повдига и въпроса за необходимостта от допълни308

телно усложняване на разглежданите измерители. От една страна, тяхната
модификация и увеличаването на сложността им може да доведе до неволно
манипулиране на входящата информация или просто да не може да стигне
до категорично заключение26. От друга страна обаче, постоянно нарастващата комплексност на вътрешната и външната банкова среда следва също
така да бъде отразена от моделите за измерване на нейните параметри.
Пример в това отношение е създаването и налагането на изцяло нови методологии (индикаторът на Boone – 2008 г.), както и модифицирането на традиционни измерители (напр. модифицираният индекс на Lerner).
Интегрирането на допълнителни фактори в преобладаващата част от
разгледаните изследвания доказва недостатъчната ефективност на инструментариума, базиран единствено върху една или две променливи величини. С оглед на тази констатация Gelos и Rodos (Gelos, Rodos 2002) прибягват до панелна оценка на дълготрайните банкови активи, банковите консолидационни процеси, както и на дела на чуждестранната собственост в банковите сектори на изследваните страни.
Beck и др. прилагат също комплексен модел, отчитащ взаимозависимостите между величини, като делът на местната и чуждата собственост в
банковия сектор, рестрикции по отношение достъпа на банката до определени бизнеси, броя отказани банкови лицензи, индикаторите на базата на
информация от различни кредитни регистри, индикатора на банковата свобода, степента на влияние на правителството по отношение на банковия
бизнес, индикаторите за равнище на корупция и върховенство на закона,
индикаторите за степен на институционално развитие (Beck et al. 2004: 1416). Подобна е и логиката при избора на изследваните променливи величини в методологията та Claessens и Laeven, където регресионният анализ обхваща стойностите на индикатора H-Statistics, коефициентите за концентрация, броя банки на глава от населението, дела на чуждестранната банкова
собственост, банковите ограничения върху определени бизнес дейности,

26

Тук, с известни допускания, може дори да се направи аналогия с постоянно увеличаващата се комплексност на производните и хибридните банкови инструменти за
трансформиране на кредитния риск, чието дефектиране пролича около събитията
покрай фалита на Lehman Brothers през 2008 г.
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рестрикциите при получаване на банкови лицензи, пазарната капитализация, застрахователното проникване, правата на собственост и инфлационното равнище (Claessens, Laeven 2003:11).
Schaeck, Wolfe и Cihak от своя страна отчитат фактори като брутен
вътрешен продукт, реални лихвени проценти, кредитен ръст, парични агрегати, тип правна система, степен на концентрация и др. (Schaeck et al. 2006:
14). Регресионният модел на Schaeck и Cihak допълва данните от H-Statistics
с анализа на съотношенията за минимален капитал, индекса на банковата
свобода, брутния вътрешен продукт, инфлационното равнище, индекса на
моралния риск, индекса на правата на акционерите и др. (Schaeck, Cihak
2010: 20).
Опитите за остойностяване на риска от възникване на системния риск
в разглежданите модели е друг стимул за интегрирането на нови променливи величини в рамките на оценъчния инструментариум. Така например чрез
използване на логистичен анализ на вероятностите (logistic probability
analysis) Schaeck, Wolfe и Cihak извеждат собствен регресионен логит модел
за измерване на вероятността от настъпване на системна банкова криза
(Schaeck et al. 2006: 12). В модела си за оценка на банковия кредитен риск
Martinez и Repullo разглеждат равнището на системния риск и идиосинкретичния рисков фактор като причини за настъпване на индивидуалния кредитен риск (Martinez, Repullo 2008:7). Значимостта на системната рискова
обремененост е отчетена и в изследването на Leroy и Lucotte, където чрез
коефициента SRISK системният риск се отчита според индивидуалния принос на всяка финансова институция, в зависимост от това до каква степен
същата може да повлияе за влошаване на стабилността на цялостната финансова система. Подобно на Z-Score изчисляването на показателя изисква
информация, свързана със счетоводната и пазарната банкова оценка, но
въпреки това между двата коефициента съществува значима разлика, тъй
като SRISK се извежда най-вече на базата на корелационните зависимости
между възвръщаемостта на отделната банка и банковата система като цяло
(Leroy, Lucotte 2015: 4).
Друга причина за наличието на разнопосочни резултати е неотчитането от страна на отделните индекси и методологии на редица особености
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на националните банкови пазари, както и спецификите на отделните видове банки, които ги съставляват. Така например в рамките на една и съща
банкова система, по отношение на определена група банки, може да бъде
доказана взаимовръзка от типа „конкуренция - стабилност”, а по отношение
на друг тип същите модели да потвърдят хипотезата „конкуренция – нестабилност”27.

Глава втора
Емпирично изследване на връзката „конкурентност - стабилност”
в банковата система в България
1. Методология и данни
1.1. Променливи, модел и хипотези
Тази глава представя емпиричния анализ през призмата на банковата
система в България. Въпросът е дали банките в концентрирана среда са порискови отколкото в по-конкурентна среда. Както бе обяснено в глава първа,
хипотезата „концентрираност - стабилност” очаква банките в по-концентрираните пазари да бъдат по-малко рискови, докато хипотезата „концентрираност - нестабилност” твърди, че банките в пазар с ниска пазарна сила
са по-малко рискови. За да се тестват въпросните хипотези, е необходимо
моделиране на връзката между банковата стабилност от една страна и индикаторите за концентрацията и конкурентността на банковия пазар от друга.
Най-често използваният показател в емпиричната литература за измерване на стабилността на фирмите е Z-score, предложен от Едуард Алтман
през 1968 г. Що се отнася до банковото предприятие той е популяризиран от
редица автори и основно от Джон Х. Бойд. Показателят е функция от покритието на капитала, възвръщаемостта на активите и стандартните отклонения
на тези величини. Сравнително дългият период на развитие и абстрактната
27

От тази гледна точка обаче еднотипният характер на съставляващата родната ни
банкова система кредитни институции по-скоро съдейства за лимитирането на това
затруднение.
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дефиниция на показателя са предпоставка за съществуването на множество
варианти за неговото изчисление. Lepetit и Strobel правят обзор на най-често
използваните начини за изчисляване на Z-score при банките. Те установяват
най-благонадеждния начин за изчисление, като провеждат емпирично изследване чрез панелна регресия за 14 600 банки от страните от Г20 за периода
от 1992 − 2009 г. (Lepetit, Strobel 2013). Техните резултати безусловно показват подкрепа за следната формула:

Z-score t =

m ROA + Et
,
s ROA

(2.1)

където: mROA e средно аритметична ROA за банката за целия период;

s ROA − стандартно отклонение на ROA за банката за целия период;
Et

− общо капитал към Общо активи по 100 през период t.

В настоящото изследване Bank Z-score е зависима, а независимите
(факторни) променливи се подразделят на вътрешни и външни за банковата
система. Такова делене на независимите променливи се прилага широко в
съвременните емпирични изследвания (както бе отбелязано в края на предходната глава). В състава на вътрешните се включват променливи от две
групи:
1) Специфични за банковата система (Bank Spec.):
· Размер на банката (lnTA) – пряко е свързан с конкурентността
чрез показателите за концентрация, а също и със стабилността – традиционното разбиране е, че големите банки са по-стабилни от малките.
· Резерви за загуби от заеми (Loan Loss Reserves − LLR) – отличителна черта на банките в България е доминирането на конвенционалните
кредити в портфолиото от активи. По данни на БНБ за периода 2005-2014 г.
процентът на класифицираните заеми спрямо общия размер на кредитния
портфейл нараства от 3,29% на 18,43%. Въпреки това покритието на въпросните заеми с резерви (провизии) е ниско. Оттук LLR ни показва, от една
страна, нивото на кредитния риск, поеман от банките, а от друга – заделените резерви за неговото абсорбиране – важни фактори, детерминиращи стабилността им.
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· Съотношението „разходи-приходи” (CIR) характеризира банковата оперативна ефективност. Редица изследвания (Nenovsky et al. 2008;
Toshkov, Nenovsky 2009) показват безусловно, че именно CIR е ключовият
фактор, влияещ върху рентабилността на банките в България и оттук върху
тяхната стабилност.
2) Индикатори за конкурентност (Bank Comp.):
· Индекс на Хърфиндал-Хиршман (HHI).
· Нетен лихвен марж (NIM).
Външните фактори по своята същност са макроикономически (Macro)
и са представени от:
· Ръста на БВП (GDP Growth − GDPG). По принцип растежът на
икономиката и нарастването на БВП на глава от населението оказват положително въздействие върху инвестициите, доходите на бизнеса и домакинствата, подобряват качеството на активите на банките и по този начин увеличават тяхната стабилност.
· Спреда между дългосрочните лихвени проценти в България и Германия (SPREAD) е важен от гледна точка на рисковия профил на бизнес
средата, в която оперират банките у нас.
Казано накратко, стабилността на банковата система е функция от
специфични за банковата система показатели, индикатори за конкурентност
и външни или макроикономически фактори.
Размер на банката (lnTA). Както е добре известно, големите по размер банки могат да оказват както положително, така и отрицателно влияние
върху стабилността на микро- и макрониво. По-конкретно те реализират
икономии от обхвата и мащаба, както и от разходи за технологични и други
иновации; разрешават по-ефективно проблема „морален риск” в контекста
на теорията на Даймънд (1984) за делегирания мониторинг; притежават подиверсифицирани портфейли от активи. Същевременно с прекалено големите банкови групи се свързват: риск от концентрация, ниско ниво на конкурентност и институционална недиверсифицираност на банковия (финансовия) сектор; „проблем на задържането” и изолиране на малките и средните
иновативни фирми от външно финансиране; по-рисков профил и проблем
„Too Big To Fail − TBTF”.
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В емпиричната литература често активите на предприятието се логаритмуват поради предположението за нелинейна зависимост. В това изследване размерът на конкретна банка е включен чрез следния показател:

lnTA = ln(Общо активи) .

(2.2)

Хипотеза 1А. Размерът на банката, измерен чрез логаритъм от общата сума на активите ,се очаква да е положителен по отношение на стабилността, измерена чрез Bank Z-Score, тъй като ползите от икономиите
от мащаба, диверсификацията на активите и пазарната мощ позволяват
на големите банки да реализират по-висока рентабилност и да съхранят
своята стабилност в сравнение с малките банки.
Хипотеза 1Б. Размерът на банката ще повлияе отрицателно на нейната стабилност, тъй като мениджърите на големите банки е вероятно
да предприемат по-рискови дейности, т.е. да формират високорискови
портфейли от активи, очаквайки правителството да задейства мрежата
за сигурност с цел спасяването им, ако изпаднат в затруднено положение.
Резерви (провизии) за загуби от заеми (LLR). В глава първа LLR бе
представен като измерител на стабилността, а в регресионния анализ е зависима променлива, която влияе върху стабилността. Това не може да бъде
определено като несъответствие поради две причини. Първо, LLR, сам по
себе си, е индикатор за стабилност, но от друга, размерът на провизиите
влияе както върху печалбата, така и върху размера на собствения капитал.
Тъй като последните два показателя участват пряко при формирането на Zscore, тогава е съвсем естествено размерът на провизиите да бъде независима променлива. Второ, LLR участва по същия начин в подобни емпирични
изследвания (Andries, Cocris, Ursu 2012) или в емпирични изследвания за
рентабилността на банките (Alexiou, Sofoklis 2009; Garcia-Herrero, Galiva,
Santabarbara 2009; Demirguc-Kunt, Huizinga 1995 и др.), което има отношение по първия аргумент.
В емпиричната литература се срещат два начина за отчитане на политиката по провизиране на банките – в зависимост от това дали се отразяват
разходите за обезценка (елемент на отчета за всеобхватния доход), или ре314

зервите за загуби (салдото по корективната сметка)28. Според Bikker и
Metzemakers те са различни по характер. Първият показател отразява решенията на мениджърите в даден момент, което може да се дължи на взети ad
hoc дискреционни решения. От друга страна, резервите отразяват поефикасно очаквания размер на загубите. Именно затова вторият показател е
по-подходящ и предпочитан от анализатори, регулатори, мениджъри и одитори за отчитане на качеството на кредитния портфейл (Bikker, Metzemakers
2002). В настоящото изследване е използвано:

LLR =

Резерви за загуби
х 100 .
Кредити и аванси (брутни)

(2.3) 29

Сумата на LLR е следствие от качеството на кредитния портфейл, т.е.
на поетия от банките кредитен риск. Логично е да се очаква по-високия кредитен риск да води до по-голяма вероятност от неизпълнение на задълженията на кредитополучателите.
Хипотеза 2. Според модела на Bouvatier & Lepetit (2012) зависимостта между LLR и Bank Z-Score е отрицателна, тъй като разходите за провизиране намаляват печалбата и респективно стабилността, като в същото време увеличават салдото по корективната сметка, т.е.:
LLR
Рентабилност на
↑
↓
Bank Z-Score
↓
(Кредитен риск)
банките
Оперативната ефективност е пряко свързана с банковата рентабилност, а както е добре известно – рентабилността е буфер на стабилността на
банките от гледна точка на оперативната им дейност. Тъй като по-високата
рентабилност води до по-малка вероятност от фалит, влиянието на опера28
29

Dinamona 2008.
Резервите за загуби (салдото по корективната сметка) са посочени в допълнителните таблици „Кредити и аванси“, които са публикувани на сайта на БНБ в раздел
„Данни за банките и клоновете на чуждестранни банки“ под наименованието
„Обезценка“. Салдото по корективната сметка също може да бъде изчислено и от
тримесечния бюлетин „Банките в България“, като разликата между размера на
брутните кредити и аванси (посочени в таблицата „Кредити и привлечени средства”) и нетните кредити и аванси (посочени в отчета за финансовото състояние).
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тивната ефективност върху стабилността на банките следва да е положително.
В емпиричните изследвания се срещат три метода за измерване на
оперативната ефективност: съотношението „разходи - приходи”; размер на
административните разходи като процент от активите; коефициентът Xefficiency. Понеже за изчисляването на последния показател се изискват
комплексни методи – параметрични или непараметрични серии от регресионни анализи и математическо оптимизиране – в това изследване е избрано
съотношението „разходи - приходи” (Cost − Income Ratio – CIR).

CIR =

Административни разходи + Амортизация
х 100 .
Финансови и оперативни приходи и разходи

(2.4)

Хипотеза 3. По-високите стойности на CIR показват по-малка оперативна ефективност и съответно рентабилност на банките, което ще
доведе до намаляване на „разстоянието до техния фалит” (distance-todefault), т.е. очакваната зависимост е отрицателна.

CIR

↑

Рентабилност на
банките

↓

Bank ZScore

↓

Пазарна структура (HHI). Според теорията и емпиричните изследвания, представени в глава първа, съществуват три начина за измерване на
пазарната концентрация: индекс на Хърфиндал-Хиршман и коефициентите
на концентрация на трите (петте) най-големи банки. За целите на изследването е избран първият показател, защото отразява концентрацията комплексно, вземайки предвид целия пазар. В контекста на българския банков сектор и конкретния брой използвани банки, HHI приема стойности от 345 (при
силно конкурентна среда) до 10 000 (при монополистична пазарна структура).
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2
æ 29 æ
Общо активиi
ö ö
HHI = ç å ç
x 100 .
ç i=1 è Общо активи на банковата система ÷ø ÷÷
è
ø

(2.5)30

Хипотеза 4А. Според моделите на Boyd и др. (Boyd et all 2005) и De
Nicolo и Loukoianova (De Nicolo, Loukoianova 2007) по-ниските стойности
на HHI, които индикират по-конкурентен пазар, са свързани с по-високи
нива на Bank Z-Score в подкрепа на хипотезата „конкурентност – стабилност”.
Хипотеза 4Б. Според парадигмата „структура-поведениерезултати” и теорията „efficient - structure” по-концентрираният банков
сектор, характеризиращ се с по-високи стойности на HHI, позволява на
част от банките да проявяват олигополистично поведение, да управляват
по-добре своите оперативни разходи и да реализират по-висока рентабилност, т.е. те подкрепят хипотезата „концентрираност - стабилност”
или „конкурентност - нестабилност”.
Нетният лихвен марж (NIM), както бе изяснено в глава първа, е индикатор както за конкурентността, така и за банковата рентабилност. Той
измерва нетния доход от лихви спрямо общата сума на банковите активи.
NIM =

Приходи от лихви - Разходи за лихви
x 100 .
Общо активи

(2.6)

През последните години се наблюдава трайно намаляване на NIM в
отражение на повишената конкуренция на депозитните и кредитни пазари,
т.е. връзката между NIM и конкурентността е обратнопропорционална. Казано по-друг начин, увеличените нива на NIM са следствие от концентрацията на банковия пазар и по-високите лихвени проценти по предоставените
заеми.

30

HHI е изчислен с пазарните дялове на всички банки от модела и клоновете на чуждестранни банки, за които има данни през целия наблюдаван период (общо 29 банки).
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Хипотеза 5А. Според модела на Boyd и DeNicolo (Boyd, DeNicolo 2005)
по-високото лихвено ниво по заемите ще рефлектира върху ориентирането
на фирмите към по-рискови проекти и привличането в банките на порискови корпоративни клиенти, оттук ще нарасне относителният дял на
лошите кредити, ще се понижи рентабилността и в крайна сметка ще
намалее Bank Z-Score.
Хипотеза 5Б. При олигополна структура на банковия пазар големите
банки ще реализират икономии от мащаба и обхвата, от разходи за технологични иновации и като цяло ще управляват по-ефективно разходите си,
оттук ще реализират по-висока рентабилност и ще се увеличи стабилността на банковата система, измерена чрез Bank Z-Score.
Ръст на БВП (GDPG). Влиянието на икономическия цикъл е изчислено чрез ръста на реалния БВП спрямо предходното тримесечие, като се използват сезонно изгладени величини:
æ БВП t ö
GDPG t = ç
-1÷ x 100 .
БВП
t -1
è
ø

(2.7)31

Както бе изяснено по-горе, забавянето на икономиката или нейното
свиване ще подложи на тест качеството на активите. Оттук ще се свие рентабилността на банките, а това ще доведе до по-висока вероятност от фалит,
т.е. ще се намали „разстоянието до фалита” (distance-to-default).

GDP

↓

Качеството на активите и
рентабилността на
банките

↓

Bank Z-Score

↓

Хипотеза 6. При ръст на икономиката транзакционното търсене на
пари се увеличава, капацитетът на фирмите и домакинствата за поемане
на задължения нараства, кредитният риск, поеман от банките, намалява,
31

БВПt е брутния вътрешен продукт на България, изчислен по производствения метод
през съответния период по цени за 2005 г.
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т.е. повишава се качеството на акивите и рентабилността на банките,
поради което очакваната зависимост е положителна, т.е.:

GDP

Качеството на активите и
рентабилността на
банките

↑

↑

Bank Z-Score

↑

Спред (SPREAD). Спредът е изчислен като разлика между дългосрочните лихвени проценти за оценка на степента на конвергенция между България и Германия по данни на ЕЦБ. Той се обяснява с обстоятелството, че
процентът на класифицираните кредити (NPL) у нас е по-голям в сравнение
с Германия. Следователно нивата на кредитния риск в двете банкови системи са различни и според теорията (концепцията за рисковата и срочна
структура на лихвените проценти), това трябва да доведе до по-високо лихвено ниво в България.
Хипотеза 7. Зависимостта между променливите SPREAD и Bank ZScore следва да е положителна, тъй като по-високото ниво на спреда увеличава приходите от лихви по предоставените заеми, съответно рентабилността на банките и като следствие се повишава стабилността на
кредитните институции, т.е.:

SPREAD

↑

Приходите от заеми и
рентабилността на
банките

↑

Bank Z-Score

↑

Когато обаче лихвените проценти нараснат твърде много, според теорията за кредитното рациониране на Стиглиц и Уайс (1981)32, по-голямата
част от клиентите кредитополучатели на банките ще са с високорисков профил и кривата на очакваната печалба на банките ще придобие отрицателен
наклон. Казано с други думи, формулираната по-горе хипотеза няма да е
валидна при при нива на лихвените проценти по заемите от порядъка на
20% и нагоре.
32

За повече подробности вж. Георгиев, Вълканов (2014: 44-46).
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Дефинираните променливи и формулираните хипотези (очаквания) са
обобщени в табл. 2.1. Основните характеристики на променливите са представени чрез дескриптивната им статистика в табл. 2.7 в подпараграф 2.1.
Таблица 2.1
Променлива
lnTA
LLR
CIR
HHI
NIM
GDPG
SPREAD

Независими променливи и хипотези
Фактор
Очаквано влияние
размер на активите
+/резерви за загуби от заеми
оперативна ефективност
пазарна структура
+/нетен лихвен марж
+/икономически цикъл
+
лихвен спред
+

Хипотеза
Х1А / Х1Б
Х2
Х3
Х4А / Х4Б
Х5A / X5Б
Х6
Х7

При така дефинираните променливи стабилността на банката може да
се представи като:

Z = f (lnTA, LLR, CIR, NIM, HHI, GDPG, SPREAD) .

(2.8)

Влиянието на разгледаните фактори, изразени чрез различни коефициенти (съотношения), се установява чрез панелна регресия, тъй като този метод има значителни предимства пред динамичните редове (time series) и
кроссекшън (cross-section) регресиите. Според Baltagi панелната регресия се
справя по-добре с проблемите, произлизащи от хетерогенността, а също така
панелните данни са по-информативни и гъвкави, наблюдава се по-малка
колинеарност между променливите и по-голяма ефикасност (Baltagi 2005). В
допълнение на това, панелните регресии позволяват изследването на комплексни модели и на ефектите, произтичащи от технологична промяна или
икономии от мащаба.
1.2. Източници на данни и представителност на изследването
Към 30 юни 2007 г. общият размер на активите на банковата система е
47 млрд. лв. (78% от БВП), а към края на 2014 г. − 85 ,1 млрд. лв. (102% от
БВП). В българския банков сектор банките и клоновете на банки от ЕС имат
най-голям пазарен дял. В началото на 2007 г. по данни на БНБ той е 77,5%,
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българските банки заемат 19,6%, а делът на кредитните институции извън
ЕС е 2,9%. Общият брой на банките през 2007 г. е 32, от които 5 са клонове
на чуждестранни банки, а в края на 2014 г. броят на кредитните институции
спада до 28. Относно разпределението на активите към септември 2013 г.
пазарният дял на местните банки е 23,7%, банките и клоновете от ЕС заемат
67,9%, а кредитните институции извън ЕС заемат 1,5%. През наблюдавания
период местните банки съумяват да увеличат пазарния си дял за сметка на
чуждестранните финансови институции.
От началото на 2007 г. е въведена нова рамка за консолидирано финансово отчитане (РКФО), която е естествено продължение на подготовката
на банките за прилагане на изискванията по капиталовата директива на Европейската комисия. РКФО се основава на международните счетоводни
стандарти и международните счетоводни стандарти за финансово отчитане
(МСФО). През януари 2007 г., едновременно с приемането на България в
ЕС, чрез управление „Банков надзор“ БНБ започва да прилага изискванията
на споразумението Базел II. Въпреки това регулаторът запазва известна автономност и изискваната минимална обща капиталова адекватност през целия разглеждан период е 12%, за разлика от изискваните 8% в капиталовата
директива на Европейската комисия.
От 2007 г. до 2014 г. в банковия сектор на България се наблюдават няколко важни сделки, които трябва да бъдат взети предвид при анализа на
факторите за стабилността на банките. През 2007 г., след дълъг процес на
преструктуриране и подготовка, Банка Хеброс и Ейч Ви Би Банк Биохим са
придобити от УниКредит Булбанк, което я превръща в най-голямата финансова институция в страната. Други съществени сделки, които се случват
през изследвания период, са придобиването на ДЗИ Банк от Юробанк, а през
2013 г. Първа инвестиционна банка купува Юнионбанк, като реалното сливане се извършва през 2014 г. Най-значимото събитие в банковия ни сектор
обаче е фалитът на Корпоративна търговска банка (КТБ) през 2014 г.
Променливите, отчитащи влиянието на вътрешните фактори, са изчислени за всеки отделен период по данни от тримесечния бюлетин на БНБ
„Банките в България“. Публикуваните данни обхващат периода от 2004 г. до
2016 г., но през първите три години отчетите не са представени според
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Международните счетоводни стандарти, за разлика от тези през периода
2007 – 2016 г. Особени различия между двата периода могат да бъдат открити в Отчета за всеобхватния доход. Затова, с цел избягване на конфликтни
резултати и несигурност на направените изводи, са използвани данните за
периода, през който счетоводната информация се публикува съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти. Периодът между 2015
и 2016 г. също е изключен от изследването, защото данните за провизиите
по кредитите са изключени от публикациите на БНБ, а те представляват важен фактор за стабилността на банките, чието влияние трябва да бъде отчетено. Поради тези причини изследването обхваща периода 2007 − 2014 г.
Външните променливи са изчислени самостоятелно или взети от статистическите публикации на НСИ и БНБ.
Общият брой на банките, които оперират в България през периода
2007 – 2014 г., е тридесет и четири. С цел подобряване на ефикасността на
изследването панелите са балансирани, като от всички банки са извадени
тези, които не са оперирали през целия разглеждан период (Регионална инвестиционна банка, ИШ Банк, Банка Леуми Румъния) или са се слели с други банки (ДЗИ, Биохим и Хеброс). Въпреки че Корпоративна търговска банка е единствената фалирала банка през този период и би следвало да представлява значителен интерес за стабилността на банковата система, тя също е
изключена от изследването. Причината за това е, че докладите на БНБ и
одиторите показват, че тя не е оперирала като нормална институция, а е съществувала в разрез със закона и добрите банкови практики. От останалите
двадесет и седем банки са извадени и пет клона на чуждестранни банки и
представителната извадка наброява двадесет и две банки. От тях са премахнати още пет институции по методика, описана в следващия подпараграф от
настоящата глава, и така остават общо седемнадесет банки, които имат пазарен дял (като процент от активите) от 85% към 31 декември 2014 г.
Въпреки че повечето емпирични изследвания за банковите сектори на
страните използват годишни наблюдения, при това изследване на българския банков сектор е по-подходящо да бъдат взети тримесечни наблюдения
за представителна съвкупност от 17 банки и осемгодишен период.
В тримесечния бюлетин на БНБ данните от отчета за всеобхватния до-
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ход са кумулативни, т.е печалбата към 30 юни е равна на сумата от печалбите през първото и второто тримесечие, затова, за да се установи размерът на
печалбата само през второто тримесечие, от печалбата към 30 юни е извадена печалбата към 31 март. Оттук нататък под стойността на коефициентите,
съдържащи в себе си елемент от отчета за всеобхватния доход, се има предвид неговата стойност на тримесечна база.
1.3. Предварителни тестове
Преди провеждането на регресионния анализ е необходимо да бъдат
направени предварителни тестове, за да бъдат подсигурени получените резултати. Тъй като представителната съвкупност е сравнително малка, съществува риск някои критични стойности за отделните банки да оказват
изключително голямо влияние върху коефициентите на регресията и стандартната грешка (Gujarati 2003). От двадесет и четирите банки силно впечатление прави Тексим банк, чиято възвръщаемост на активите през първото
полугодие на 2009 г. е 8,65%, следвана от Българо-американската кредитна
банка с 2,91%. Това може да е предпоставка предложената функция в уравнение 2.8 да не описва максимално ефикасно стабилността на всички банки.
Затова, използвайки избраните независими променливи и метода на наймалките квадрати (ordinary least squares), като регресионна техника са проведени различни тестове (Studentized residuals, Leverage, Cook’s D), които
показват, че пет от банките − Виктория (бившат а Креди-Агрикол България),
Тексим, Пиреос, Българо-американската кредитна банка и Ти Би Ай Банк −
значително променят коефициентите на регресията и увеличават стандартната грешка (табл. 1 и табл. 2 от приложенията). Според Draper и Smith премахването на подобни наблюдения трябва да се направи, единствено когато
те са в резултат на техническа грешка, в противен случай е необходимо да
бъдат изследвани причините за това (Draper, Smith 1998). От друга страна,
Edgeworth твърди, че „да се изхвърля определена част от данните зад борда е вид жертва, която често трябва да бъде правена от онези, които плават в бурното море на вероятността“ (Edgeworth 1887). Ниският пазарен
дял на тези банки и изключително слабото им влияние върху сектора в допълнение на това, че основната цел на изследването е да опише максимално
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ефикасно факторите за стабилност на възможно най-голям брой от банките в
България, а не да търси прилики и разлики между определени институции, е
основание те да бъдат изключени от представителната съвкупност. Под въпрос е също и влиянието на Българска банка за развитие (ББР). Като се има
предвид че тя не е търговска банка в общия смисъл на понятието, ББР също
е изключена от изследвания масив. По този начин същинският анализ се
концентрира върху факторите, които определят стабилността на останалите
седемнадест банки през периода 2007-2014 г. (вж. табл. 2.2).
Таблица 2.2
Списък на изследваните банки
№

Наименование

1

УниКредит Булбанк

2

Банка ДСК

3

Обединена българска банка

4

Райфайзенбанк

5

Юробанк

6

Първа инвестиционна банка

7

Сосиете Женерал Експресбанк

8

Централна кооперативна банка

9

СИБАНК

10

Алианц банк

11

Юнионбанк

12

Инвестбанк

13

ПроКредит Банк

14

Общинска банка

15

Интернешънал асет банк

16

Търговска банка Д

17

Токуда банк
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След това избраните променливи са проверени за наличие на мултик
мултико33
линеарност . Резултатите от теста показват, че избраните променливи не
корелират помежду си и могат да бъдат включени в регресионен анализ (вж.
данните в табл. 2.3).
Таблица 2.3
Тест за мултиколинеарност

Източник: собствени изчисления.

В допълнение на предходния тест, в табл. 2.4 е представена и корелац
корелационната матрица на избраните променливи. Отт нея се вижда, че не съществуват
променливи, за които абсолютната стойност на корелацията е много висока,
което допълнително потвърждава липсата на мултиколинеарност.
33

Статистически феномен, който означава, че две или повече независими променливи
корелират силно помежду си, което променя значително коефициентите на регрес
регресията. Общоприет показател за този статистически феномен е variance inflation factor
(VIF). Ако съществува
вува променлива, за която VIF е по
по-голяма от 5 или 10, съответната променлива трябва да бъде изключена от регресионния анализ.
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Таблица 2.4
Корелационна
орелационна матрица

Източник: собствени изчисления.

Друг проблем, който може да възникне при панелните регресии,
регресии е на34
личието на автокорелация . За да се избегне евентуална несигурност е изи
35
ползван теста на Wooldridge. Нулевата хипотеза е отхвърлена при ниво на
значимост 1% (вж. табл. 2.5).
Таблица 2.5
Тест
ест на Wooldridge

Източник: собствени изчисления.

Наличието на автокорелация е проблем, кой
който може да бъде решен
чрез използването на първите разлики или чрез алтернативни начини, оп
описани при избора на регресионния метод.
1.4. Регресионен анализ
В емпиричните изследвания на банковите сектори могат да бъдат откот
рити три основни типа иконометрични методики за панелна регресия:
· случайни ефекти (random effects − RE);
· фиксирани ефекти (fixed effects − FE);
· обобщен метод на моментите (generalized method of moments −
GMM) по методиката, предложена от Arellano и Bond.
34

35

Статистически феномен, който означава, че дадена променлива зависи от стойностстойнос
та на същата променлива в предходния период.
„Няма автокорелация от първа степен“.
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GMM е по-гъвкав
гъвкав и ефикасен, защото позволява променливите да б
бъдат разделени на ендогенни и екзогенни. Въпреки по-високата
по
си ефикасност GMM не е подходящ за случай с малко на брой периоди и не много
голям брой банки36. Следователно за настоящия анализ изборът е между FE
и RE. Функцията на стабилността приема следния вид:
(2.9)

,

където: i показва съответната банка; t е периодът;
периодът c − константа (число);

b

− вектор стълб 7 x 1 с параметрите (коефициентите) на независимите пропр
менливи; Xi ,t − i-тото
тото наблюдение на 7 независими променливи
променливи; ui,t е статистическа грешка която съдържа два компонента:

ui ,t = mi + n i ,t ,

(2.10)

mi − ненаблюдаемия индивидуален (специфичен) ефект (напр. качествата на
мениджърите); n i ,t − остатъчната разлика.
Различията във FE и RE се съдържат в различното дефиниране на

mi

и n i ,t 37. На практика FE се използва, когато се предполага, че съществуват
променливи, които не са включени в модела и са различни между отделните
наблюдения, но константни във времето. RE се използва, когато се предполага че два вида променливи не са включени в уравнението: константни във
времето и различни за отделните единици, и втори вид променливи, които
36

Baltagi 2005.

37

FE предполага, че

mi са фиксирани параметри, чиито стойности трябва да бъдат

установени, а n i ,t е независима и идентично разпределена случайна величина

IID(0, s v2 ) . В допълнение се предполага, че Xi ,t и n i ,t

са независими случайни

величини за всяко i и t. От друга страна RE предполага, че
2

2

m i ~ IID(0, s m ),n i , t ~ IID(0, s n ) и също така mi и n i ,t
друга случайни величини, а

Xi ,t

са независими от
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mi и n i ,t

са независими една от
за всяко i и t.

имат еднаква стойност за отделните единици, но се променят във времето.
Макар че повечето автори правят избора между FE и RE чрез тест на
Hausman, е важно да се има предвид какви са презумпциите на модела. СпоСп
ред Baltagi RE трябва да се използва, когато представителната извадка пре
представлява малка част от много голяма съвкупност, а FE е подходящ, когато се
интересуваме
нтересуваме от поведението на конкретния брой наблюдавани обекти, т.е
FE е подходящият метод за настоящето изследване (Baltagi 2005). За да се
потвърди това е използван тестът на Hausman.
При ниво на значимост 1% нулевата хипотеза38 на Hausman е отхвърлена, което предполага използването на FE (вж. табл. 2.6).
Таблица 2.6
Тест на Hausman

Източник: собствени изчисления.

Поради вероятността от наличие на хетероскедастичност39, стандартната грешка в емпиричните изследвания често се изчислява по метода на
Huber/Whites без допълнителни тестове, както предлагат Stock и Watson
(Stock, Watson 2006). Стандартната процедура обаче не позволява елиминиелимин
38
39

„Разликата в коефициентите не е систематична“.
Статистическо явление, което означава че остатъците имат различна дисперсия
между индивидуалните наблюдения.
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рането на автокорелацията, освен чрез първата разлика. Driscoll и Aart предлагат метод за панелна регресия чрез фиксирани ефекти, така че стандартнастандартн
та грешка е изчислена с презумцията за хетероскедастичност и също така
отчита наличието на автокорелация (Driscoll, Aart 1998)
1998). Именно техният
метод е използван в това изследване.
2. Резултати от изследването
2.1. Обобщена статистика на модела
В тoзи подпараграф са представени резултатите от регресионния м
модел (вж. табл. 5.8), също така е направена съпоставка между тях. Детайлният
анализ за влиянието на отделните фактори е в следващия подпараграф.
Първият и вторият момент на променливите, заедно с максималните и
минималните им стойности, са представени в табл. 2.7.
Таблица 2.7
Дескриптивна
ескриптивна статистика на променливите

Източник: собствени изчисления.
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Както се вижда от данните, представени в табл. 2.8, при ниво на значимост 1% коефициентите на lnTA, LLR и SPREAD са статистически значими. Коефициентът пред lnTA трябва да бъде тълкуван с особено внимание
поради логаритмуването. Неговата стойност е отрицателна (-15,43), което
означава, че увеличаването на активите с 1% води до намаляване на зависимата променлива с 15,43 единици. Следователно по-големите банки са понестабилни – резултат от изследването, който потвърждава хипотеза 1Б.
Коефициентът пред LLR е положителен, а това значи, че по-високият размер
на провизиите увеличава стабилността. Този резултат е противоположен на
хипотеза 2. По-високият спред между лихвите по българските и германските облигации води до увеличаване на стабилността на банките в България.
Т.е. резултатът е в синхрон с формулировката на хипотеза 7. Коефициентът
пред HHI е статистически значим при ниво 5%. Тъй като той е отрицателен,
следва връзката между конкуренцията в банковия сектор и стабилността да
бъде права. Колкото повече банковият пазар се доближава до конкурентния,
толкова по-стабилни са банките, като е и формулировката на хипотеза 4А:
HHI

↓

Конкурентност в
банковата система

↑

Bank Z-Score

↑

Казано по друг начин, с увеличаването на HHI се намалява конкурентността в банковата система и оттук намалява стабилността на банките, измерена чрез Bank Z-Score.
HHI

↑

Конкурентност в
банковата система

↓

Bank Z-Score

↓

Ръстът на БВП, оперативната ефективност и нетният лихвен марж са
статистически незначими и не оказват влияние върху стабилността на банките в България.
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Таблица 2.8
Резултати от регресионен анализ
Z
-15.4336**

lnTA

(-3.54)
3.0677***

LLR

(10.31)
0.0502

CIR

(1.17)
5.4933

NIM

(0.92)
-5.0856*

HHI

(-2.25)
0.0994

GDPG

(0.24)
4.3071***

SPREAD

(6.82)
343.1095***

const

(4.71)
N
R

280
2

0.7943

Източник: собствени изчисления.
Легенда:
t - statistic в скобите; p < 0,05: *, p < 0,01: **, p < 0,001: ***.

Тестът на Fisher показва, че моделът е адекватен и избраните променливи не са едновременно равни на нула. Коефициентът на детерминация е
равен на 0,35, което означава, че изменението на независимите променливи
обяснява 35% от изменението на зависимата променлива.
Въпреки че резултатите от теста на Fisher показват, че избраните променливи са адекватни, съществува възможност коефициентите на променливите в отделните групи (външни и вътрешни фактори) да бъдат едновременно равни на нула. Тази несигурност е елиминирана чрез тест на Wald,
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чиято нулева хипотеза40 е отхвърлена при ниво на значимост 1%. (вж. табл.
2.9). Следователно коефициентите наа променливите в двете групи не са еедновременно равни на нула, което означава, че стабилността на банките е
функция от вътрешни и външни фактори.
Таблица 2.9
Тест
ест Wald за адекватност на групите

Източник: собствени изчисления.

Конкретните коефициенти в табл. 2.8 разкриват единствено каква е
връзката между зависимата и независимата променлива, но те не могат да
послужат за установяване на това кои фактори са по-важни
по
за стабилността
на банките, тъй като се измерват в различни мерни единици. Например за
размера на банката се използва lnTA, който се изменя от 11,98
11
до 16,51, а
LLR се изменя от 0,49 до 15,67.
67. Това създава неудобства при тълкуването на
резултатите. За да се реши този проблем, Schroeder, Sjoquist и Stephan предлагат променливите даа се стандартизират, като по този начин коефициент
коефициентите са директно сравними (Schroeder, Sjoquist, Stephan 1986)
1986). Този с найвисока абсолютна стойност е най-важният
важният фактор и получава ранг 1, а ко
коефициентът с най-ниска стойност е по-маловажен
маловажен в сравнение с др
другите и
получава ранг 7. За да се стандартизира LLR например, се използва следната
формула:
40

„Избраните фактори са едновременно рани на нула“, но по отделно за двете групи
фактори.
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LLRi ,t =

LLR i ,t - mLLR

s LLR

,

(5.11)

където: LLR i ,t са резерви на банка i през период t;

m LLR
s LLR

− средноаритметичната стойност на LLR за всяко i и t;
− стандартното отклонение (within groups).

Всички променливите са стандартизирани, използвайки within groups
стандартно отклонение, като по този начин са открити най-важните фактори
за динамиката на Z-score през периода 2007 − 2014 г. (вж. табл. 2.10).
Таблица 2.10
Стандартизирани коефициенти
Z

РАНГ

-0.2348**
(-3.54)
0.4776***
LLR
(10.31)
0.0635
CIR
(1.17)
0.0720
NIM
(0.92)
-0.1398*
HHI
(-2.25)
0.0095
GDPG
(0.24)
0.3211***
SPREАD
(6.82)
Източник: собствени изчисления.
Легенда:
t - statistic в скобите; p < 0,05: *, p < 0,01: **, p < 0,001: ***.
lnTA

3
1
4
2

Най-важният фактор за промените в стабилността на банките е размерът на провизиите, следван от спреда, размера на активите и индекса на
Хърфиндал-Хиршман. Последните два фактора (изследвани променливи)
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показват, че по-големите по
о размер банки у нас са по
по-рискови, както и че с
намаляването на HHI се повишава стабилността на банките. Тези резултати
още показват, че по-високата
високата конкуренция в банковата система води до попо
голяма стабилност в подкрепа на хипотезата „конкурентност - стабилност”.
2.2. Интерпретация на емпиричните резултати
През периода 2007 − 2014 г. средните стойности на Z -score се повишават с 20% (виж фиг. 2.1), което означава че банките у нас стават все по
постабилни, особено след 2009 г., когато увеличението е значително. ВпечатВпеча
ление прави също, че минималните стойности на показателя не се изменят,
докато максималните нарастват значително. Това сигнализира за положиполож
телна тенденция
ция в развитието на банките у нас.

Фиг. 2.1. Стабилност на банковата система в България
Източник: Собствени изчисления по данни от БНБ.

За периода от 2007 г. до 2014 г. най-добре
добре представящите се банки са
Банка ДСК, Юробанк, ОББ, Райфайзенбанк и УниКредит Булбанк (вж. фиг.
2.2). При всички тях се наблюдава и значителен възходящ тренд. Банките с
местен капитал (ЦКБ, ПИБ и Общинска банка) от друга страна се предстапредст
вят значително по-зле
зле от предходната група и дори под средното за банков
банкова334

та система. В края на изследвания период последните две банки имат найнай
ниски показатели за стабилност от цялата съвкупност.

Фиг. 2.2. Стабилност на банките в България
Източник: Собствени изчисления по данни от БНБ.

Банките, които се представят най-добре
добре по показателя за стабилност,
са тези, които имат и най-добро
добро покритие на кредитите с провизии (вж. фиг.
2.3). Дори се наблюдава сравнително същата динамика на този показател и
Z-score,
score, тъй като той е първият по значимост за вариацията на стабилността
във времето. ПИБ и Общинска банка притежават сравнително високи резерви, което е изненадващо имайки предвид ниските нива на стабилност. Др
Другата банкa с преобладаващ национален капитал, ЦКБ, има изключително
ниско ниво на резерви, което й позволява да подобри стабилността си,
си ако
успее да провизира по-ефикасно.
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Фиг. 2.3. Провизии на банките в България
Източник: Собствени изчисления по данни от БНБ.

Активите на повечето банки у нас се изменят незначително през пер
периода 2007-2014 г. (вж. фиг. 2.4). Въпреки това трябва да се отбележи положителният тренд при някои от тях. Това са ЦКБ, Търговска банка Д, ПИБ, ИнИ
тернешънал асет банк и Сосиете Женерал Експресбанк. При повечето от тях
се наблюдава по-ниско
ниско ниво на провизиите, което потвърждава резултатите
от регресионния анализ.
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Фиг. 2.4. Активи на банките в България
Източник: Собствени изчисления по данни от БНБ.

Тъй като коефициентът пред HHI е отрицателен, следва че връзката
между HHI и Z-score е обратно-пропорционална.
пропорционална. Нарастването на индекса
означава доближаване до монополен пазар, следователно колкото по
по-близо е
пазарната структура до монополната, толкова по-нисък
по
е Z-score, т.е. връзката между конкуренцията и стабилността е права. Казано с други думи,
колкото по-конкурентен
конкурентен е банковият сектор у нас, толкова по
по-стабилни са
банките. Сравнително константните стойности на HHI са причината той да
бъде на четвърто място по влияние върху Z-score
score във времето. Нарастването
на показателя през 2013 г. и 2014 г. би могл
могло да увеличат нестабилността в
бъдеще.
Според резултатите от регресионния ан
анализ спредът между десетгодишния лихвен процент в България и Германия се отразява положително
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върху стабилността на банките и е вторият по значимост фактор. Неговите
стойности нарастват през 2007 г., остават сравнително постоянни по време
на рецесията в България
лгария и спадат през 2011 г. – 2012 г., както се вижда от
фиг. 2.5.

Фиг. 2.5. СПРЕД между дългосрочните лихвени проценти
в България и Германия
Източник: Собствени изчисления по данни от ЕЦБ.

3. Изводи и препоръки
Резултатите от емпиричното изследване в голяма степен потвърждават
постановките на хипотезата „конкурентност - стабилност” или „концентрираност - нестабилност”. В този контекст те съвпадат с крайните резултати от
изследванията на: Claessens, Laeven 2004;; Beck et al. 2004; Boyd, De Nicolo
2005; Boyd et al. 2006 ; De Nicolo, Loukoianova 2007; Schaeck 2009; Schaeck,
Cihak 2010; Castellanos, Garza-Garsia
Garsia 2013. В своята монография X. Vives
защитава теза в същата посока: „Конкуренцията
Конкуренцията е недвусмислено полезна за
обществото, при условие че регулирането на банковата система е адекватно, но на практика е налице компромис между конкурентността и фиф
нансовата стабилност поради регулаторни несъвършенства или направо –

338

регулаторен провал” (Vives 2016:1).
В тази връзка може да се обобщи, че банкерството не трябва да бъде
защитавано (предпазвано) от конкуренция. По-високата конкурентност може да донесе значителни ползи за банковия сектор и не бива да бъде жертвана в името на по-голяма стабилност. В условията на адекватна конкурентна среда се насърчават иновациите, ефективността и качественото обслужване на клиентите, банковата система се изчиства от неефективни институции. Редица съвременни изследвания доказват, че по-високата конкурентност може да подобри системната финансова стабилност, т.е. да намали нивото на системния риск.
Получените резултати от изследването са в синхрон и с провежданите
в годините след глобалната финансово-икономическа криза политики във
водещите индустриални страни за стимулиране на конкурентността в банковата (финансовата) система, като същевременно не се прави компромис със
стабилността. По-конкретно става въпрос за:
· по-агресивна антитръстова политика;
· увеличаване на минималните капиталови изисквания към банките,
т.е. намаляване на ливъриджа;
· стимулиране на развитието на капиталовия пазар и посредничеството на небанковия сектор;
· структурна реформа.
По традиция антитръстовата политика се прилага по-слабо в ЕС. За
разлика от САЩ в ЕС няма твърд таван за максималния размер на банка. В
САЩ законодателството не позволява придобиване на банка от друга такава, ако депозитната база на новата институция надхвърли 10% от общия
размер на депозитите на банковата система.
Според регулациите след ГФК банките трябва да отговарят на повисоки капиталови изисквания и да финансират по-голяма част от дейността
си с акционерен капитал за сметка на заемния. Въпросните изсквания са
особено сурови за най-големите институции. Така например докато за останалите банки съотношението за капиталова адекватност следва да е минимум 7%, то при големите трябва да е 9,5%, а след 2019 г. – 11,5%. Целта е
не просто да се гарантира, че големите банки са по-сигурни, но и да се обез339

куражи прекомерното им разрастване.
Според приетия от ЕК „План за действие по изграждането на Съюз на
капиталовите пазари” по-нататъшното развитие на капиталовия пазар трябва да продължи с хармонизиране на правилата за неговото функциониране в
рамките на ЕС. Освен това се предвижда и: приемане на мерки за по-лесно
и евтино емитиране на акции и облигации от компаниите, както и изменения
на директивата за проспектите на емисиите; улесняване на секюритизацията
на висококачествени кредити от банковите институции; намаляване на ограниченията за инвестиции на застрахователните компании и пенсионните
фондове.
Целта на структурната реформа е ограничаване на мощта и понататъшното разрастване на големите банки. Така например в доклад на
Европейския съвет за системен риск се твърди, че средните социални разходи за големите универсални банки надхвърлят евентуалните ползи от тях,
поради което те могат да се квалифицират като „социално вредни” в настоящата структура на финансовия сектор на ЕС (ESRB 2014: 34). Казано по
друг начин, „болестта”, от която страда финансовата система на ЕС, е
свръхбанкиране (overbanking).
Законодателство в областта на структурните реформи е прието в страните с пазарно базирани структури (САЩ, Великобритания), такова е изготвено и в банково доминираната финансова система на ЕС (вж. табл. 2.11).
Така например в САЩ законът „Dodd-Frank” от 2010 г.:
· ограничава растежа на големите банки, като забранява сливания
или придобивания, в резултат на които се образуват банкови (финансови)
фирми, притежаващи повече от 10% от съвкупните консолидирани пасиви
(депозити) на финансовия сектор;
· изисква от ЦБ (FED) налагане на по-строг пруденциален надзор
върху банковите холдингови компании с активи по-големи от $ 50 млрд.
Това е т.нар. „праг за системно важни финансови институции”.
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Таблица 2.11
Следкризисни структурни реформи
Страна и
законодателни
Описание на реформата
инициативи
САЩ:
· Dodd-Frank Act · Ограничения за размера (size limits)
· Рестрикции върху определени бизнес дей· Volker Rule
ности (activity restrictions)
Великобритания:
· Vickers Report

Европейски съюз:
· Liikanen Report

В сила от

април 2014 г.

· Структурно обособяване на определени бизнес дейности (structural separation of certain
activities)

януари 2019 г.

· Забрана за търгуване за собствена сметка с
финансови инструменти и стоки
· Функционално обособяване на субсидиари,
осъществяващи високорискови операции

януари 2017 г.

юли 2018 г.

През май 2015 г. ЕК приема пакет от индивидуални икономически
препоръки за държавите-членки. По отношение на банковия сектор в България се казва: „Сътресенията в банковия сектор от лятото на 2014 г. разкриха
институционални и надзорни недостатъци. Надзорният орган не е установил
наличие на съществени проблеми в четвъртата по големина банка в страната
– КТБ, което говори за недостатъци в надзорните практики на банковия сектор и в надзора на риск от концентрация”.
Образуването на все по-големи банки и все по-концентрирана банкова
система е нежелателно най-вече поради: потенциален конфликт на интереси и възможност за прекалено обвързване на банките с техни корпоративни
клиенти (формиране на hausbank взаимоотношения), които, от една страна,
съществено намаляват конкуренцията в банковия (финансовия) сектор и в
икономиката като цяло, а от друга − възпрепятстват развитието на пазара на
акционерен капитал. Освен това, като най-големи информационни специалисти, поради монополното им положение в създаването, обслужването на
транзакционни депозити и осъществяването на разплащания, банките в Бъл-
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гария могат да бъдат отнесени към групата на т.нар. инсайдери (вътрешни
лица) и следователно оперирането им на капиталовия пазар следва да бъде
ограничено. Така може да се обоснове виждането, че:
1) Банките трябва да се третират като останалите институционални
инвеститори (застрахователни компании, частни пенсионни фондове, инвестиционни дружества) от гледна точка на максималната им експозиция в акции на едно публично дружество.
2) Сделките на банките на пазарите за корпоративни ценни книжа
следва да бъдат изведени в самостоятелни структури. Това не противоречи и
на политиката на ЕС, тъй като предстоящата структурна реформа изисква от
банките да участват в бизнеса с ценни книжа чрез специализирани дъщерни
дружества (субсидиари). Важен аргумент за горното виждане е обстоятелството, че подобна практика за пръв път е въведена във Великобритания като
неписано правило, т.е. отдолу нагоре − като неформална институция. Това
предложение е в духа на действащия у нас Закон за кредитните институции,
в който е предвидено образуването на т.нар. банкови групи, в които банки
притежават като дъщерни дружества, други банки или небанкови финансови
институции.
Освен това в практиката ни вече има подобен прецедент. Според отменения Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества (ЗЦКФБИД), инвестиционните посредници в България можеха да
съчетават дейност по търговия с ценни книжа и дейност по управление на
портфейли на институционални инвеститори. Евентуалният конфликт на
интереси бе предмет на широки разисквания в професионалните среди. В
резултат на това Законът за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
въведе изискване за отделяне на търговията с ценни книжа от управлението
на портфейли, като последното е поверено на специализирани „управляващи
дружества”.
В заключениеможе да се каже, че такава институционална структура
на банковата система дава възможност да се формира по-конкурентна среда
чрез по-голям брой по-малки по размер кредитни институции, които са изолирани от рисковите сделки на капиталовия пазар.
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Заключение
Икономическата теория не дава ясен отговор на въпроса какво е въздействието на банковата конкуренция (респ. концентрация) върху финансовата стабилност. Много изследователи на тази проблематика през 80-те и
90-те години на миналия век подчертават, че в по-конкурентоспособните
банкови системи банковите мениджъри са склонни да поемат по-голям
риск, поради по-ниските нива на франчайзната стойност на банките. От
друга страна, в последните години нараства броят на авторите, които твърдят, че банковата конкуренция увеличава финансовата стабилност. Поради
противоречивостта на теоретичните концепции много специалисти започнаха емпирично да изследват връзката между банковата конкурентност и
финансовата стабилност.
Сред първите емпирични изследвания на връзката между структурата
на пазара на банкови услуги и поемането на рискове е Keeley (Keeley 1990).
Той приписва увеличаването на банковите неуспехи през 80-те години с
увеличаване на конкуренцията в банковата и финансовата индустрия. Наскоро обаче икономистите оспориха тази констатация и предоставиха доказателства в подкрепа на хипотезата „конкурентност - стабилност”. Тези
смесени констатации в емпиричната литература могат да се обяснят чрез
използването на широка гама от мерки за конкуренция, концентрация и финансова стабилност. Независимо от това емпиричните изследвания подчертават значението на взаимодействието на пазарната структура на банковите
системи с институционалната среда, регулаторната политика и финансовата
стабилност.
В крайна сметка това изследване показва, че конкуренцията не в
ущърб на финансовата стабилност. Банковата конкурентност, измерена чрез
размера на банковите активи и индекса на Хърфиндал-Хиршман (HHI),
оказва положително влияние върху стабилността на банковата система. Така по-големите банки у нас са по-рискови, а при намаляването на индекса на
Хърфиндал-Хиршман се повишава стабилността на банките. Този резултат
се подкрепя и от специфичен за банковата система фактор – провизиите за
загуби от заеми, както и от една макроикономическа променлива, характеризираща рисковия профил на бизнес средата, в която оперират банките у
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нас – спреда между дългосрочните лихвени проценти в България и Германия. Признавайки необходимостта от по-нататъшни изследвания, тази студия предоставя доказателства, че банковите системи, които се отличават с
по-висока конкурентност, са финансово по-стабилни.
Въпреки че студията представя аргументи, подкрепящи хипотезата
„конкурентност - стабилност” или „концентрираност - нестабилност”, това
не трябва да се разбира като очевидна препоръка за ограничаване на сливанията и придобивания в банковия сектор, за да се стимулира конкуренцията
между банките. Например сливането на СиБанк и ОББ ще доведе до създаването на нова голяма банка, но общата сума на активите й ще представлява
11% от активите на банковата система, което няма да доведе до прекалена
концентрация. Вместо това са налице аргументи за ограничаване на прекомерното разрастване на банките и образуването на т.нар. „свръхбанки”.
Полисимейкърите трябва да осъзнаят, че конкуренцията в банковата
система, както и в други сектори на икономиката, има своите предимства.
Следователно, когато по-високата конкурентност в банковия сектор стимулира банките да поемат повече рискове, регулаторният отговор не трябва да
бъде ограничаване на конкуренцията. Вместо това регулаторните и надзорните органи следва да наблюдават по-отблизо банките и да изискват от тях
да поемат със собствени средства загубите от по-рискови дейности в духа
на т.нар. правило на Волкър, въведено в САЩ през 2014 г.
Въпреки че това изследване дава доказателства за хипотезата „конкурентност - стабилност”, трябва да се направи още много, за да се проучат
механизмите, как конкуренцията във финансовия (банковия) сектор оказва
влияние върху финансовата стабилност. Така например, поради бързото
разрастване на финансовите взаимовръзки и мрежовата структура на финансовите институции и системи, измерването на конкуренцията става все
по-трудно. В този контекст конкуренцията в глобалната финансова индустрия може да има сериозни последици за финансовата стабилност в определени страни поради заразяване с финансови шокове и сътресения.
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Abstract
In the study there is made an attempt to provide a satisfactory answer to the
following question - To what extent does the competition on the banking market in
Bulgaria influence the stability of credit institutions and the bank system as a whole? In
this context the former is structured in the following order:
1. A theoretical and applied analysis of: the relation between competition in the
banking sector and the stability of credit institutions; the indicators for measuring the
bank's competitiveness and stability; the use of the indicators in various research models.
2. An empirical study of the competitiveness-stability relation from the viewpoint
of the bank system in Bulgaria.
The results of the study show the existence of a positive connection between the
competition on the banking market and the Bank Z-Score indicator, measuring the socalled Distance-to-Default of banks. Therefore it provides evidence in support of the
competitiveness-stability hypothesis. The research thesis being argued is that banking
should not be protected from competition, i.e. competition can bring considerable benefits
to the banking sector in Bulgaria and should not be sacrificed in the name of greater
stability.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ
В НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР НА Р БЪЛГАРИЯ
Гл. ас. д-р
Въведение
Теорията, посветена на социалните предприятия
и на социалните иновации, е резултат на научни изследвания от последните две десетилетия − отговор на
нарастващите социални, икономически и екологични
предизвикателства. Причините за интереса към теорията имат основания да се проучват в широк и в тесен
аспект. В по-общ план, формирането и развитието на
социалните предприятия и на социалните иновации са следствие на дълбоки
социални, културни, глобални, обществени промени. В този смисъл двете
съвременни концепции са естествено продължение на стратегиите за промяна на обществата и на света - в глобален аспект, както и ответна реакция на
нестопанския, обществения и бизнес сектора в опит да разрешат актуалните
и важни въпроси на времето.
В по-тесен аспект, нарастващата потребност от проучване на социалните предприятия и от приложение на социалните иновации кореспондират
с проблемите на заетостта, безработицата, социалните неравенства, недостига на природни ресурси, бедността, бездомността, престъпността, демографските промени, миграцията, застаряващото население, нарастването към
изискванията за здравни услуги и за социални грижи, глобалното изменение
на климата, загубата на цели популации и на отделни биологични видове
(Дракър 2002; Гергей 2011). Към определящите за интереса към темите фактори биха могли да се добавят и редица съвременни предизвикателства,
например въздействията на глобализацията, влиянието на масовата урбани354

зация, проблемите на малцинствените групи и на хората със специфични
потребности, актуалния за нашето време и географско измерение „бежански
проблем”, така значимите социално-културни аспекти на предприемачеството и др. (Коев и др. 2014; Давидков 2010). Безспорно, предпоставките са
много и различни, взаимосвързани по произход и по съдържание. Тяхното
изследване и познание е важно, тъй като появата и развитието им поставят
под съмнение устоите на всяка социална държава, както и водещите й обществени политики.
В резултат на установените и други фактори, знанието относно социалните предприятия и социалните иновации се обогатява и развива. Въпреки
това в научната литература са налице редица дискусии относно същностите
измерения на двете категории; секторите и границите на проявленията им;
критериите за мониторинг и за оценка на техните приноси и т.н. Научните
дебати в посочените и в много други аспекти имат основания, доколкото
темите са иновативни за социалните науки. Успоредно с това в съвремието
ни се формират и развиват с бързи темпове нови социални предизвикателства (растящи неравенства „бедни – богати”, климатични промени, религиозна
дискриминация и др.), които провокират с дискусионни въпроси научната и
по-прагматично ориентираната човешка мисъл.
Въпросите за социалните предприятия и социалните иновации са особено актуални и за българската действителност. Те (социалните предприятия и социалните иновации) се реализират в различни сектори на нашето
общество, за да задоволят човешки потребности и да разрешат социални и
икономически проблеми (свързани със сигурността, справедливостта, дискриминацията, образованието, културата и пр.) – приоритети на съвременната
социална държава. Решаването на посочените и редица други социални
проблеми и икономически предизвикателства в нашата страната, посредством интелектуален растеж и иновации, е основна цел в стратегията „Европа
2020”, както и в европейските структурни документи за програмния период
2014 – 2020 г. В този план, познанието на процесите на управление, на механизмите на взаимодействие, на въздействията и приносите на социалните
предприятия и на социалните иновации е полезно, с оглед на настоящите и
бъдещите програми за социално и икономическо развитие на нашата страна,
финансирани от Европейския съюз. В допълнение, управлението на социал355

ните предприятия и на социалните иновации като системен процес, в рамките на проектни, програмни и други алтернативи, би могло да доведе до реални, положителни промени (трансформации) на социална среда и на българското общество.
Липсата на подкрепа от държавата и на бизнеса за нестопанския сектор
в Р България предопределя програмните и проектните алтернативи като ключово условие за тяхното функциониране, растеж и развитие. Последното е
твърде важно, тъй като социалните предприятия и иновации в нестопанския
сектор имат съществен принос за утвърждаване на демократичните ценности
в нашето общество, за формиране на публичните социални политики на държавата и общините, за активното участие на българските граждани при разрешаването на техните социалните проблеми. В по-тесен аспект, нестопанският сектор има значима роля в сферата на координацията, свободата на информацията, споделянето на знанието, балансирането на интересите на обществото ни, насърчаването на доброволчеството и т.н. (Котлър, Андеарсен
2005; Brown 2010; Alter, Egan 2011). Поради тези и други фактори, например
значението на социално-предприемаческата активност за развитието на сектора, липсата на критично ниво на изследвания относно иновациите и предприемачеството, необходимостта от обективна оценка на секторните социални
въздействия и др., нестопанските социални предприятия и техните иновации,
са актуална и важна тема на съвременните дискусии, изследвания и анализи.
На фона на направените по-горе констатации това проучване има за
цел да се изследват, да се анализират и да се оценят приложни аспекти на
социалните предприятия и на социалните иновации в нестопанския сектор
на Р България, като на тази основа се изведат и се систематизират техните
приноси, както и насоките за усъвършенстването им, с цел развитие на социалните предприятия и на социалната среда.
За постигането на тази цел за решаване се поставят следните задачи:
· Да се изследват и да се анализират концептуални основи, институционални рамки и особености на развитие на социалните предприятия и на
социалните иновации в нестопанския сектор на Р България.
· Да се проучат и да се анализират успешни практики за мониторинг
и за оценка на приносите на социалните предприятия и на социалните иновации в нестопанския сектор на нашата страна.
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· Да се изследват по емпиричен път приносите и да се концептуализират насоките за усъвършенстване на социалните предприятия и на социалните иновации с цел развитие на предприятията и на средата в нестопанския сектор на Р България.
Тезата на изследването е, че социалните иновации, като продукт на социалните предприятия в нестопанския сектор на Р България, реализират социални и икономически приноси за развитие в по-голяма степен на социалните предприятия отколкото на социалната среда.
Обект на проучването са социалните предприятия и социалните иновации в сферата на нестопанския сектор на Р България. Предмет на изследването са приложни аспекти на социалните предприятия и на социалните
иновации в нестопанския сектор на нашата страна.
Приложното изследване на социалните предприятия и на социалните
нововъведения включва широка гама от методи и инструменти. Първоначално изследователската стратегия се концентрира върху проучване, анализ
и оценка на интересуващите ни категории въз основа на вторични изследвания. Важна роля в това отношение имат резултатите от предходни проучвания на специализирани институции в сферата на нестопанския сектор,
гражданските права и демократичното развитие, например, „Български център за нестопанско право”, „Център за развитие на демокрацията”, „Център
за развитие на предприемачеството”, „Информационен портал за неправителствените организации в България” и др.
При по-детайлното изследване на социалните иновации в нестопанския сектор се ползва т.нар. „контент анализ”. Той е реализиран в електронна
среда (интернет) и обхваща периода 2012 - 2015 година. При изучаване на
системите за мониторинг и за оценка на приносите на социалните предприятия и на социалните иновации в нестопанския сектор се прилага и изследване на отделни случаи от практиката (CASE - STUDY). При приложението на този метод се систематизира и се оценява опитът на Американската
агенция за чуждестранно развитие по повод на функционирането на нестопанския сектор в нашата страна, както и секторните практики на Международната асоциация за устойчиво развитие на България.
В резултат на извършените проучвания се установяват важни проблеми с пряко отношение към изследователския обект и предмет. Доказва се
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липсата на систематизирана статистическа информация относно реализираните иновации и приноси в нестопанския сектор на Р България; множеството регистри за вписване на нестопанските структури в нашата страна, съответно и различните институции, отговорни за техния мониторинг контрол.
Установените и взаимообвързани факти предопределят необходимостта от
реализиране на анкетно проучване. То (анкетното изследване), поради гореизложените причини, се концентрира върху проблемни области на социалните предприятия, на социалните иновации и на техните приноси в нестопанския сектор на нашата страна.
Проучването взема под внимание някои ограничения, резултат на
иновативното за социалните науки знание относно социалните предприятия
и социалните иновации; многообразието от разностранни и често противоречащи си гледни точки по темите; малкото на брой емпирични изследвания, особено що се касае до социалните предприятия и иновации в българската практика. Ограниченията по отношение на обекта на изследване са резултат на изучаването на социалните предприятия и на социалните иновации
единствено от позицията на нестопанския сектор. Подобен подход лимитира
изследователските възможности за изучаване на другите две приложни сфери на социалните предприятия и иновации: публичната сфера и частната
сфера. Ограниченията по повод на предмета на изследване се отнасят до
проучване, анализ и оценка в емпиричен план на зависимости, изведени
единствено на основата на формулираните изследователска цел, задачи и
теза на изследването. Поради обективни причини, в това отношение, извън
границите на настоящото проучване са редица теми, свързани с нестихващите теоретични дебати за социалните предприятия и за социалните иновации, моделите на тяхната релация, показателите за измерването им и пр.
Ограниченията във връзка с изследователските методи се отнасят в голяма
степен до приложението на успешни практики, „контент анализ” и анкетно
проучване като качествени изследователски методи. Техен основен недостатък е възможността да се систематизира информация само за ограничен
брой случаи. Това обстоятелство предполага някои предпоставки за надценяване на резултати и обобщения относно социалните предприятия и социалните иновации.
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1. Профил на социалните предприятия и на социалните иновации
в нестопанския сектор на Р България
1.1. Концептуална характеристика на социалните предприятия
и на социалните иновации в нестопанския сектор
Исторически бележки и предпоставки за появата
на социалните предприятия и на социалните иновации
Социалните предприятия са ново поколение предприятия, от гледна
точка на ролята и значението им за обществото и за глобалния свят. През
осемдесетте години на миналия век те са институционализирани първоначално във Великобритания, като средство за формиране и за развитие на
социална икономика и политики, а също като модел за трансформация на
националната и световната реалност. Появата на социалните предприятия
във Великобритания не е случайно събитие. Новите социални структури и
техните иновации са продукт на капитализма и на предприемчивостта. Те са
израз на т.нар. „ценности на Тачеризма” – иновативност, въображение, находчивост, прагматизъм, готовност за поемане на риск – категории, присъщи на индивидуализма и създаващи богатството. В този план социалните
предприятия се формират като продължение на стратегиите за промяна на
света в много широк смисъл. В далеч по-тесен аспект интересуващите ни
концепции са отговор на частния и на публичния сектор на Острова, в опит
да разрешат значимите социални проблеми и важните за обществото теми.
В отговор на тези потребности, през 1981 година, Фреер Сприкли, водещ деятел на кооперативното движение във Великобритания, за първи път
дефинира структурата и съдържанието на социалното предприятие и предлага научно обоснован метод за неговото т.нар. „демократично управление”
(Spreckley 1981). Новата предприемаческа и управленска концепция предполага предприятието да бъде финансово жизнеспособно, да създава социални
блага, както и да бъде отговорно към околната среда. Базовият принцип на
Сприкли (принципът на триединството) – финансова стабилност, социално
благо и отговорност към обкръжаваща среда – формира основополагащите
идеи на съвременните социални предприятия.
Въпреки своята сравнително кратка история социалните предприятия
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имат по-дълги във времето исторически проекции и важни социални, икономически и политически предпоставки, предопределящи появата им и последвалата ги експанзия. Съвременните проучвания и техните интерпретации
проследяват произхода на първите социални предприятия в историческите
традиции на XIX век (Perez 2009; Kyrö 2006).
Анализът и научният синтез на тези изследвания позволяват да се изведат фактори, „артефакти”, които допринасят за формирането и за развитието на съвременните социални предприятия. Тези артефакти са кооперативното дело, дарителството и концепцията за социалната отговорност. Тяхното
изучаване доказва, че взаимосвързаното им влияние предопределя основополагащите принципи на социалните предприятия и на социалните иновации в действителността (Нарлев, 2016).
В сравнение с кооперативното дело, дарителството и социалната отговорност, концепцията на социалното предприятие се отличава с две ключови
характеристики: форма и съдържание. Социалните предприятия, като посъвременна институционална организационна форма, се основават върху, но
и надграждат, съществуващите десетилетия преди това научни теории и
приложни практики. Най-характерното за нея в съдържателно отношение е,
че отговорността към живота на хората и към опазване на околната среда
стават приоритетни по значение функции в рамките на предприятието (Dees,
Emerson 2001; Varbanova 2009; Станимиров 2014).
На втори план, новата управленска концепция „се дистанцира” от т.
нар. артефакти посредством иновативността. В този контекст предприемачеството и иновативността „се трансформират” в интегриращи и жизненоважни аспекти на социалните предприятия. Те позволяват, в приложен план,
вземането на решения, основани на социални иновации. По този път социалните иновации с техните множество проявления – продукти, услуги, процеси, реорганизации – се превръщат в инструменти на социалните предприятия за разрешаването на обществено значимите предизвикателства на съвременността (Mair 2002; Smith 2000; Rogers 2013; Van deVen 2011).
Предпоставките за формиране и за развитие на социалните структури
и на техните иновации имат различен характер – социален, икономически,
технологичен, политически, екологичен и пр. Този факт предопределя, те-
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мите за социалните предприятия да бъдат обект на изследване от представители на различни социални сфери: икономика, управление, социология, регионална политика и т.н. В резултат на това различни учени и практици разполагат с разностранни гледни точки за произхода, за съдържанието и за
еволюцията в развитието на социалните предприятия и на техните иновации.
Питър Дракър например определя две взаимосвързани предпоставки,
поради които обществото се нуждае от социални предприятия и иновации:
1) Това е политиката на държавите за подпомагане на безработните и проблемите на заетостта. Решението на съвременните социални предизвикателства, според Дракър, е икономиката да се превърне в предприемаческа, т.е.
новите бизнеси да създадат нови работни места. 2) Системно износените
социални политики и остарелите институции за социални услуги. Предприемаческото управление в този случай е решение за създаване и развитие на
нов вид социални институции – нов вид предприятия (Дракър 2002).
Тод Гергей, в ролята си на директор на Международната агенция по
управление на околната среда към Европейския съюз, определя три различни от горепосочените предпоставки за произхода и развитието на социалните предприятия. На първо място, това е глобалното изменение на климата
под формата на повишаване на глобалната температура. На второ – загубата
на цели популации и на отделни биологични видове. На трето –
увеличаването на социалната пропаст в обществата. Този последен показател предполага липса на еднозначни жизнени стандарти в глобален мащаб;
невъзможност на световната икономика да генерира икономически растеж,
като растеж на благосъстоянието за всички; растяща дивергенция в определени части на световната икономика; циклична нестабилност в глобалния
свят и пр. Решенията на тези и други предизвикателства Гергей вижда в „отговорното” предприятие на новия век – социалното предприятие и неговите
иновации (Гергей 2011).
Сред множеството предпоставки биха могли да се добавят и недостигът на природни ресурси, детската бедност, зависимостите, бездомността,
престъпността, ниските нива на образованост сред уязвимите групи, демографските промени, миграцията, застаряващото население, нарастващите
изисквания към здравни и социални услуги и др. Взаимосвързаното влияние
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на всички тези предпоставки поставя основите на първите социални структури и социални нововъведения. Посочените предизвикателства представляват и благоприятни възможности – своеобразни предприемачески прозорци
в социалната среда за усъвършенстване на развитието и на перспективите
пред съвременните социални предприятия и социални иновации.
Особености и перспективи на социалните предприятия
и на социалните иновации в нестопанския сектор
Социалните предприятия и техните иновации се интерпретират по
различен начин от различни учени и практици. Една част от изследванията
анализират приоритетно социалните структури и иновации в сферата на нестопанския сектор. Втората част проучват възможностите на публичния (обществения) сектор за създаване на социални блага. Третата група изследвания насочват вниманието към социалните предприятия единствено от позицията на частния бизнес. Последната група диагностицират социалните
предприятия и иновации като „хибридни” форми с множество измерения за
разрешаване на социални и/или икономически проблеми и за катализиране
на социални трансформации. Този широк съдържателен спектър по темите
затруднява еднозначните тълкувания на социалните предприятия и на социалните иновации.
Социалните структури в нестопанския сектор са обект на първоначален интерес от страна на Бил Драйтън. Американският изследовател определя, че в „основата” на социалното предприятие са кодирани важни елементи:
целеполагането и разрешаването на социални проблеми. Съчетаването на
тези т.нар. „креативности” в лицето на социалните предприемачи води до
най-важната задача пред тях: структурна промяна на отделни човешки групи
или обществото като цяло. Тази промяна има за цел да създаде „иновативни
модели за подобрение на социума” (Drayton 1982)1.
1

Драйтън реализира идеята на социалното предприятие в нестопанския сектор, като
основава през 1980 г. „Ашока” − глобално нестопанско предприятие, което същес твува и до днес. Социалното предприятие има за предмет на дейност осигуряване на
социални блага посредством икономически ресурси. През 1985 г. Драйтън е и сред
основателите на Института за социални инициативи и социални предприятия, чиято
основна функция е да подпомага нестопански предприятия в сферата на образованието и здравеопазването (http:/www.ashoka.org).
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По подобие на Драйтън редица по-съвременни изследователи поставят
като водещ акцент в своите трудове нестопанския сектор (Hulgάrd 2010;
Bruder, 2015). Внимателният анализ на тези проучвания позволява да се изведат някои концептуални характеристики на социалните предприятия и на социалните иновации в този сектор.
Първата характеристика се основава на доказателства на практиките на
социалните предприятия по света, да поставят на челно място интересите на
уязвимите общности. В този смисъл социалните структури се представят
като процеси на формиране и на реализиране на социални иновации, основани на социални нужди в партньорства и предприемачески мрежи с различни видове институции – общински, държавни, частни, глобални и пр.
На второ място, социалните предприятия в нестопанския сектор реализират социални приноси. Този процес се осъществява посредством социални
иновации. Социалният принос би могъл да бъде реализирана в широк смисъл, по примера на глобални социални предприятия, чиито цели кореспондират с нарастване на образователните и здравните възможности на големи
групи от световното население, осигуряването му с храна, питейна вода,
обществени грижи, справедливост. От друга гледна точка, социалният принос би могъл да се проучва и анализира в по-тесен смисъл, с акцент върху
социалните блага на местно, регионално и/или национално ниво.
На трето място, социалните иновации в нестопанския сектор имат
икономическо въздействие върху общностите и/или върху участниците в
дейността. Тук икономическият елемент следва да се разбира в широк контекст, като се избягва личният интерес на акционери или собственици. Икономическият интерес би следвало да е в полза на ръководителите на социални предприятия, но и в подкрепа на заинтересованите страни – хора, обществени групи, програми, медии др., които подобряват своя капацитет, развиват своите интереси, структури и общности.
Социалните предприятия и иновации в нестопанския сектор имат важна роля за развитие на гражданското общество на Обединена Европа. Съобразно тяхната мисия – постигане на социален и обществен принос – те следва да изпълняват важни функции за развитие на европейското социално
пространство. Тези функции са обвързани със създаване на устойчиви ра-
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ботни места; подпомагане на социалната и на работната интеграция; подобряване на качеството на социалните и здравните грижи; усъвършенстване на
образователния процес. Социалните предприятия и социалните иновации
следва да допринасят за т.нар. „умен” растеж на социалния сектор и на обществата посредством въвеждането на иновативни начини за намаляване на
вредните емисии на парникови вещества в атмосферата; ефективното използване на природните ресурси и енергийните източници; приложенията на
последно поколение технологии, масови комуникации и т.н.
Въпреки изведената по-горе роля и обществена значимост представителни изследвания на Европейската комисия установяват проблемни области във функционирането и в развитието на социалните предприятия и на
социалните иновации в нестопанския сектор при различните държавичленки на Европейския съюз (European Communication Journal 2014). Първият проблем се заключава в множеството дефиниции на социалните предприятия и социални иновации в нестопанския сектор. В резултат на това критериите за идентифициране и за оценка на социалните структури и техните
иновации в различни държави на Обединена Европа варират в значителна
степен. Второ, липсата на утвърдени дефиниции в редица страни, сред които
е и България. Трето, различията в съдържанието и липсата на дефиниции,
които да са част от закони, разпоредби, нормативи и пр. (първите две проблемни области) затрудняват в голяма степен сравненията по страни, както и
оценките по отношение на ефективността на резултатите.
В допълнение на горепосоченото, изследването на Европейския икономически и социален комитет констатира, че в нашата страна концепцията
за социалното предприятие, т.е. концепцията за предприемачеството със
социални функции е „новост” и на „много ранен етап на развитие”. Поради
това заключенията относно развитието на социалните структури и техните
нововъведения са „неясни” и „твърде спорни” (http://www.webapi.eesc.
еuropa.eusocialenyreprise.org.bg 2016). Проучването установява още, че социалните и предприемаческите инициативи в страната ни са силно зависими от
„външни донори” като Европейския социален фонд и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Поради ранния етап на
развитие на социалните структури в България основните функции на т.нар.
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донори са обвързани основно с осигуряване на консултантска помощ, обучение и финансиране на стартиращи социални предприятия в нестопанския
сектор. В резултат на това по-слабо приоритетни направления са обвързани с
усъвършенстване на перспективите и устойчивото функциониране на социалните предприятия и иновациите в нестопанския сектор на нашата страна.
1.2. Институционална рамка на социалните предприятия
и на социалните иновации в нестопанския сектор на Р България
Социалните предприятия в нестопанския сектор са ново поколение
предприятия, фокусирани върху предоставянето на социални блага и решаването на общественозначими проблеми по иновативен път. Социалните или
общественополезните цели, според българското законодателство, са основни
приоритети на предприятията от т.нар. нестопански сектор (Закон за юридическите лица с нестопанска цел – ЗЮЛНЦ). Въпреки различните им интерпретации (нестопански, неправителствени, донорски, граждански, филантропски и пр. предприятия) според законовите разпоредби този вид социални
структури са юридически лица с нестопанска цел: сдружения и фондации.
Юридическите лица с нестопанска цел, от своя страна, могат да се самоопределят като предприятия за осъществяване на дейност в обществена
или в частна полза. Определянето на социалните цели на предприятията се
извършва с устава, учредителния акт или с изменения в тях. Определянето
за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписване на това обстоятелство в Регистъра за юридическите лица с нестопанска
цел в района на окръжния съд по седалище на юридическото лице с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ, чл. 2, ал. 2).
Социалните цели и приоритети на юридическите лица с нестопанска
цел, според българското законодателство, се контролират от страна на държавата и публичните институции. В подкрепа на това целите на юридическите лица с нестопанска цел са обвързани с вписването им в централен регистър към Министерството на правосъдието. Регистърът отказва регистрация на социални предприятия, които извършват единствено и предимно стопанска дейност. Относно контрола по реализацията на обществените приоритети Регистърът публикува годишни отчети за изпълнението на поетите
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социални цели и дейности на определен вид юридически лица: юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.
По повод на горепосоченото ЗЮЛНЦ провежда класификация на
структурите в нестопанския сектор с оглед насочеността на тяхната дейност.
В този смисъл разграничаването на юридическите лица с нестопанска цел на
такива в частна и в обществена полза е водещо в този закон разграничение,
тъй като е свързано с преференциите, които съответните лица получават и
контрола, на който подлежат. Това обстоятелство предполага да се изведат
някои пояснения относно съдържанието на понятието „обществена полза”.
Законът определя обществената полза посредством целта, заради която съответното юридическо лице разходва имуществото си: „..развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването,
образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; подпомагане на социално слабите, инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи; подпомагане на социалната интеграция и личностната
реализация; защита на човешките права или на околната среда” (ЗЮЛНЦ,
чл. 38, ал.1. т.1, т.2, т. 3. и т. 4).
Законовите разпоредби в страната задължават юридическите лица с
нестопанска цел да осъществяват социална дейност, но не забраняват реализирането на стопанска дейност. Ето защо целите на юридическите лица с
нестопанска цел могат да бъдат както социални, така и икономически (стопански), определени в устава или в учредителния акт на самото юридическо
лице. Извършването на стопанската дейност предполага последваща социална значимост. В допълнение, според Голева, „социалните цели са задължителното, а стопанските – необходимото условие за формирането и за развитието на едно социално предприятие в нестопанския сектор на нашата
страна” (Голева 2000). Освен това, според законотворците, стопанската дейност би трябвало да е обвързана с предмета на основната социална дейност
и да се подчинява на реда и условията, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
В обобщение, посочените в синтезиран вид институционални особености на социалните предприятия предопределят в голяма степен техните
граници и мащаби на проявление, както и приносите им за развитие на со-
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циалната среда в нашата страна. На тези въпроси за посветени следващите
части на изложението.
1.3. Развитие на социалните предприятия и на социалните иновации
в нестопанския сектор на Р България
Особености на развитие на социалните предприятия
в нестопанския сектор на Р България
В исторически план нестопанските структури имат сериозни постижения за развитието на българското общество. Според анализите, представени
в Стратегията за подкрепа на нестопанския сектор (www.ngobg.info 2015),
формирането на първите нестопански предприятия в страната започва още
през Възраждането и играе ключова роля за създаването на българската националност и държава. Прояви на гражданска активност се наблюдават в
борбата за държавна и църковна независимост на България по време не само
на Възраждането, но и при Съединението на Княжество България с Източна
Румелия през 1885 г. Тук следва да се отбележи и активната обществена и
дарителска социална дейност на братята Евлоги и Христо Георгиеви, благодарение на които е построен Софийският университет; Димитър Ценов, финансирал изграждането на Академията в Свищов, както и много други българи, с помощта на които се полагат устоите на нацията ни в миналото.
С развитието на гражданското общество ролята на нестопанския сектор, в лицето на юридическите лица с нестопанска цел, става по-голяма. От
една страна, това се дължи на сериозното отстъпление на публичните, държавните институции в страната ни при осъществяването на определени социални дейности и обществено значими приоритети. От друга страна, интересът към сектора е свързан с ролята му за развитие на гражданското общество, защита на правата на хората, утвърждаване на духовни ценности и пр.
Най-общата статистическа характеристика на нестопанския сектор показва бурното му развитие за близо двадесет и петгодишен период. До 1999
г. в нашата страна са регистрирани над 4000 фондации и сдружения по Закона за юридическите лица и семейството, като след това са регистрирани и
пререгистрирани нови такива по Закона за юридическите лица с нестопанска
цел (www.nsi.bg 2015). По данни на Американската агенция за чуждестран367

но развитие (www.usaid.gov 2015) към 2000 г. броят на нестопанските
структури в Р България е 20 000, към 2005 – 24 000, към 2010 – 32 000 и към
2014 г. броят на нестопанските предприятия в нашата страна е почти 38 000,
като в сравнение с предходната година тяхното нарастване е с 5%. От тях
9 000 са вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието като юридически лица за осъществяване на дейност в обществено полза.
Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел контролира, както вече бе посочено, дейността единствено на юридически лица с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Поради
тази причина е невъзможно да се определи с абсолютна точност каква част
от всички регистрирани юридически лица с нестопанска цел през годините
са „активни” социални субекти. Според Русчев едва около 30 % от юридическите лица с нестопанска цел не са активни структури след своята съдебна
регистрация (Русчев 2010).
Най-голям брой юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, съобразно регистрацията им, се отчитат в град София. Следват градове в
низходящ ред: Варна, Пловдив, Бургас, Благоевград, Русе, Велико Търново,
Стара Загора, Хасково, Плевен и др. Според резултатите, публикувани в Информационния портал на нестопанските структури, активността на предприятията в сектора варира, в зависимост от спецификата на региона и гражданската активност (www.ngobg.info 2014). Поради това се наблюдават не малки
различия по брой на регистрираните предприятия в столицата и в останалите
градове на страната (провинцията). В допълнение, най-висока активност в
сектора бележат социалните предприятия във Варна и в Русе, както и в някои
по-малки градове, например, Хасково и Плевен. (таблица 1.1).
Резултатите на т.нар. „информационния портал”, предназначен за развитие и утвърждаване на нестопанските структури в страната ни
(www.ngobg.info 2014), сочат, че нестопанските предприятия, самоопределили се в обществена полза, имат различен предмет на дейност, като найголяма част от тях са активни субекти в сфери като образование, социални
дейности, култура, околна среда, човешки права, проблеми на децата, европейски политики и изследвания, дарителство, икономическо развитие и др.
(таблица 1.2).
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Таблица 1.1
Юридически лица с нестопанска цел в обществена полза
по брой и по активност към 2014 г.
Регистрирани юридически лица с
Регион
Активност
нестопанска цел в обществена полза
София
3 282
16%
Варна

1346

20%

Пловдив

1312

10%

Бургас

1196

11%

Русе

464

18%

Велико Търново

349

9%

Стара Загора

238

14%

Хасково

149

15%

Плевен

140

13%

Източник: http://www.ngobg.info, ноември, 2014.
Таблица 1.2
Юридически лица с нестопанска цел в обществена полза
по сфери на дейност към 2014 г.
Регистрирани юридически лица
Сфера на дейност
с нестопанска цел
в обществена полза (в %)
Образование
12%
Социални услуги
11%
Култура и изкуство
11%
Младежки въпроси, политики
8%
Законодателство, застъпничество
6%
и икономически политики
Околна среда
6%
Човешки права
5%
Проблеми на децата
5%
Международни и европейски политики
5%
Дарителство и доброволчество
4%
Икономическо развитие
4%
Друго
25%
Източник: http://www.ngobg.info, ноември, 2014.
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Изследването установява още статистически значими зависимости на
нестопанските юридически лица, разпределени по два критерия: по сфери на
дейност и по области. Според тези признаци във Варна и в София преобладават социални предприятия в сферата на образованието и социалните услуги; в
Добрич и в Ямбол – предприятия, свързани в по-голяма степен с доброволчеството; в Русе и във Велико Търново приоритетно се реализират предприятия с цел опазване на околната среда; в Пловдив и в Стара Загора основно
направление е икономическото развитие.
Следва да се отбележи, че изследването на информационния портал за
2014 г. обхваща нестопански предприятия в 10 големи градове на територията на страната ни, като по този начин извън рамките на изследваната съвкупност остават социални предприятия от по-малките градове и населени места.
Освен това в изследването не се отчитат видовете юридически лица с нестопанска цел, според формата на тяхната съдебна регистрация – нестопански
предприятия в обществена полза и предприятия в частна полза.
По отношение на актуалното състояние и перспективите за развитие на
нестопанския сектор важно значение имат нормативната рамка на сектора,
финансиращите институции, капацитетът на нестопанските предприятия и
други индикатори. В подкрепа на това през 2012 г. правителството на Р България приема първата по рода си Стратегия за подкрепа на развитието на
гражданските структури за периода 2012-2015 г. Тя очертава мерките, които
държавата и нейните институции трябва да предприемат с цел подобряване
на партньорството, финансовата устойчивост на юридическите лица с нестопанска цел, както и гражданската активност; анализира контекста на нестопанския сектор; извежда водещите принципи (ценности) на функциониране и
партньорство в сектора; призовава и към създаване на Съвет за развитие на
гражданското общество и Фонд в подкрепа на нестопанските структури в
нашата страна. Въпреки това до 2016 г. не са предприети конкретни планове,
действия и мерки за изпълнение на целите и приоритетите на Стратегията.
Относно финансовата устойчивост, през 2013 г. започва действието на
нови донорски програми за грантове на нестопанските предприятия: Българошвейцарска програма за сътрудничество към Норвежкия финансов механизъм и Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
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(ЕИП). По данни на Американската агенция за чуждестранно развитие
(www.usaid 2015) от 2012 г. насам, корпоративните дарения към сектора бележат увеличение – както по отношение на размера на даренията, така и по
повод броя на дарителите. Проучване на Института за икономическа политика доказва, че корпоративните дарения към сектора са се увеличили с почти 2
милиона евро в периода 2010 – 2013 г., достигайки 7,8 милиона евро за 2013
г. Увеличил се и размерът на дарения от други потенциални участници,
включително и общини, където делът на даренията от 23% към 2010 г. е достигнал 35% през 2013 г. Индивидуалните дарения за същия период, според
резултатите на изследването, бележат незначително увеличение, като малка
част от по-богати лица учредяват частни фондации със собствени програми,
без да разпределят средства за други сходни социални и икономически субекти (Институт за икономическа политика 2014).
Особености на развитие на социалните иновации
в нестопанския сектор на Р България
Нестопанският сектор е пример за осъществяването на социални иновации. За тяхното реализиране предприятията в сектора търсят съмишленици и
обществена подкрепа. Така например Българското дружество за защита на
птиците (www.ngobg.info, 2015) разчита на подкрепа за иновации на повече
от 10 000 души. Природозащитните структури успяват да осъществят нововъведения, тъй като привличат интереса на голям брой хора и техните иновации имат въздействие върху местното население и среда. В това отношение
някои активни „екологични” групи в нашата страна се фокусират върху иновации в екотуризма, докато други се насочват върху производството и реализацията на екологично чисти продукти.
Редица социални иновации в страната ни са свързани пряко с доброволческата дейност. Проучване на Българския център за нестопанско право
(www.bcnl.org 2015) показва, че от 2012 г. стартира онлайн платформата
Timeheroes, свързваща обикновени хора с каузи, които се нуждаят от доброволци. Оттогава до средата на 2015 г. платформата е публикувала повече от
300 различни каузи (вкл. и по повод на наводненията в кв. „Аспарухово” през
2014 г. във Варна) и е привлякла повече от 6000 доброволци в нашата страна.
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От 2013 г. насам български доброволци помагат на бежанци от Близкия Изток, като им предоставят храна, дрехи, медицински услуги, обучения по български език, правна помощи и ред други социални услуги.
Не са малко и социалните предприятия, реализиращи социални иновации по повод на тяхното финансиране. Според доклада на Американската
агенция за чуждестранна помощ (www.usaid 2015) през 2014 г. десетки доброволци в страната се обединяват и създават неформален „Клуб по набиране
на средства”, в който имат възможност да обменят добри практики и да решават общи проблеми по набирането на ресурси. Освен това гражданските
структури развиват и редица иновативни методи за набиране на средства.
Например УНИЦЕФ България тества през 2014 г. нов механизъм за набиране на дарения чрез мобилни телефони, а фондация „Работилница за граждански инициативи” прави сполучлив опит за т.нар. „споделено финансиране”, чрез създаване на дарителски кръг от съмишленици (www.unicef.bg
2015).
За реализиране на своите социални идеи социалните предприятия в
третия сектор разчитат на подкрепата на медиите. Обикновено медийната
подкрепа се осъществява при реализиране на много специфични социални
иновации, изискващи финансиране от различни субекти – общини, доброволци, училища, университети, банки, стопански предприятия, регионални
бизнес структури, включително и самите социални медии. Добър пример в
това отношение е опитът на млади хора от Варна за изграждане на Social
Teahouse (www.indigogo.com/project/social-teahouse 2015). Проектът със същото наименование, подкрепен от национална медия, е свързан с оказване
на социални услуги, изразяващи се в съдействие за работа и за образование
на млади хора, които напускат домовете за деца, лишени от родителски
грижи. Социалната иновация е свързана с първата по рода си благородна
кауза на територията на града (региона), както и с решението на създателите
на идеята да наемат своите бенефициенти на работа и след реализирането на
първостепенните по значимост социални приоритети.
Социалните иновации в нестопанския сектор, по примера на „социалната чайна”, имат силно социално въздействие и приноси върху определени
групи на обществото. В не редки случаи социалните иновации водят до раз-
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решаването и на съществени обществени проблеми. В резултат на реализираното тук проучване (контент анализ) се установява например, че коалицията, наречена „Да остане природа в България”, от 2013 до 2015 г. продължава да предприема действия срещу застрояването на националните паркове. В
резултат на тази кампания през 2013 г. Европейската комисия започва дело в
Европейския съд срещу страната ни за изграждането на ветрогенерторни
паркове в Северна България. Друга кампания, реализирана от нестопански
структури, блокира през 2013 г. сливането на Държавната агенция за закрила на детето с Министерството на младежта и спорта. През март същата година коалиция от нестопански юридически лица оказва съществено влияние
върху решението за спиране на предложен законопроект относно деклариране на имуществото на управителните органи на структурите и техните
роднини. През 2014 г. група от нестопански предприятия започва публична
кампания срещу решението на Държавен фонд за лечение на деца в чужбина
и по повод на ограничения върху размера на средствата, които едно дете
може да получи за покриване на медицинските разходи извън страната ни.
За реализирането на редица социални иновации в нестопанския сектор
съществена роля имат някои корпорации в нашата страна. Примерите, макар
и не много, включват програмата на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш”, която свързва даренията на служители на банката с избрани социални
каузи. Друг пример е партньорството между Българския център за нестопанско право и УниКредит Булбанк за развитие на социалното предприемачество. Следва да се отбележи и ползотворното сътрудничество между Мтел и
Националната мрежа в подкрепа на приеманата грижа за деца. Друг добър
пример за социални иновации се основава на партньорската мрежа между
Българското дружество за защита на птиците и компанията EVN за изолиране на електрическите кабели на открито (www.ngobg 2015).
Съществен принос за развитието на социалните иновации в нестопанския сектор има Българският център за нестопанско право. От 2012 г. насам
тази институция организира награди за най-добър бизнес план на нестопанско социално предприятие. Наградите на Центъра са обвързани със социалните цели на предприятията в пет области: демократично развитие, социална сфера, човешки права, околна среда и повишаване на капацитета на не-

373

стопанските предприятия и техните иновации. Първата по рода си награда,
през 2012 г., е връчена за приноса на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения. През 2015 г. спечелилият проект включва иновативен елемент: платформи за четене при хора със зрителни увреждания. Наградата за 2016 г. е свързана с превенция и опазване на здравето на деца,
подложени на физически тормоз от страна на своите родители.
Въпреки посочените тук и още много други постижения в нестопанския сектор са налице и редица проблеми. Те възпрепятстват формирането и
реализирането на понякога жизненоважни за хората социалните иновации в
нашата страна. По-съществените проблеми са проучени в следващата част
на студията.
Проблеми на социалните предприятия
и на социалните иновации в нестопанския сектор на Р България
Нестопанският сектор се характеризира с не малко проблеми от различен характер – организационен, институционален, национален. От първостепенно значение са проблемите, свързани с финансовата устойчивост на нестопанските предприятия и иновации. В това отношение, както бе посочено,
нестопанските субекти биха могли да осъществяват стопанска дейност и по
този начин да участват в процедури за обществени поръчки. На практика този
процес се реализира трудно, поради липса на средства на предприятията, високи такси за участие и незначителна финансова подкрепа от страна на държавата. Малко на брой нестопански предприятия участват в обществени поръчки, като тези, представляващи хора с увреждания, имат законово установени преференции в тръжните процедури. Не са много предприятията, разполагащи с имоти, които да отдават под наем, а членският внос е твърде ограничен източник на приходи за повечето структури. Сдруженията, обикновено
на представители на бизнеса, разчитащи на този източник на доходи, са изключение.
Въпреки че от 2013 г. насам е достъпно финансиране от донори като
Българо-швейцарската програма за сътрудничество и Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство, финансовите проблеми на социалните предприятия не се решават. Все още не е създаден национален фонд
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за подкрепа на гражданските инициативи, какъвто е предвиден в Стратегията
за подкрепа на сектора. Финансовите проблеми се свързват и оттеглянето на
донори след присъединяването ни към ЕС, от една страна, а от друга, с липсата на възможности за финансова помощ от страна на европейските програми, тъй като те в по-голямата си част директно подкрепят държавните и общинските институции, а не социалните предприятия.
Проблем представлява и развитието на дарителството у нас – един от
основните източници за финансиране на сектора. Според световния дарителски индекс за 2012 г., България е на 145-то място от общо 150 страни.
(www.cafonline.org 2015). Според изследването едва 13% от хората в страната ни са дарявали финансови и други ресурси за социални каузи и само 5% са
били доброволци.
Липсата на финансова подкрепа от страна на държавата и общините (с
малки изключения, например община Ловеч, която през 2014 г. изготвя Наредба за предоставяне на грантове за третия сектор; Столична община, която
учредява фонд за културни проекти, както и община Варна, която реализира
програми за подкрепа на младежки инициативи и иновации в нестопанския
сектор) затруднява нестопанските предприятия да извършват стратегическо
планиране. Тези юридически лица най-често работят на проектен принцип и
зависят от наличното проектно финансиране. В резултат на това гражданските структури насочват наличното си финансиране към краткосрочни резултати, като инвестират малка част от средствата си в организационно развитие.
Обикновено предприятията се ангажират със стратегическо планиране, едва
след като са обезпечили своето краткосрочно оцеляване.
Проектният принцип e определящ в голяма степен както за организационното развитие, така и за политиките по управление на човешките ресурси в
сектора. Според изследване на Института за икономическа политика в нестопанските обединения в страната ни средно работят двама или трима души
нает персонал (Институт за икономическа политика 2014) . Служителите често са членове на управителните органи, което ограничава функциите на управление и на изпълнение. Над 60% от предприятията за 2013 г. разчитат на
един човек, отговарящ за управлението, както и за текущата дейност на социалното предприятие. Според проучването на института 30% от социалните
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предприятия в страната са съкратили своя персонал през 2013 г. Тези фактически резултати затрудняват формирането на успешни практики по управление на човешките ресурси и не допринасят за развитието на професионалната
кариера в сектора. От друга страна, резултатите представляват потенциални
възможности за формиране и за реализация на доброволчески инициативи и
проекти в нестопанския сектор на страната.
Секторните проблеми са характерни и по отношение на правната среда,
както и по повод на обществения образ (репутация) на нестопанските предприятия. Въпреки че процедурата по регистрация на юридическите лица с нестопанска цел остава непроменена от 2012 г., редица социални предприятия
изпитват трудности относно времетраенето на тази процедура. Освен това
юридическите лица с нестопанска цел до 2016 г. не могат да се регистрират
онлайн, което е практика във всяка държава-членка на Европейския съюз.
Липсата на унифициран и утвърден механизъм на взаимодействие на
нестопанския сектор с публичната сфера, като следващ законодателен проблем, води до слабо участие на социалните предприятия в разработването на
политики. Този проблем създава впечатление както за липса на интерес от
страна на нестопанските структури, така и за нежелание на отговорните органи на национално и на регионално ниво да приемат идеите и предложенията
на социалните предприятия. Съществен проблем е и липсата на единен етичен кодекс на нестопанските структури в нашата страна, както и общи стандарти за тяхната саморегулация.
Общественият престиж на нестопанските субекти също не благоприятства техния растеж и устойчиво развитие. Гражданското общество не е разпознаваемо в нашата страна. Този извод е констатиран в резултат на изследване от 2014 г. на Българския център за нестопанско право (www.bcnl.org
2015). Според резултатите само 11% от 100 000 анкетирани са имали пряк
контакт с нестопански предприятия, като едва 6% от тях са удовлетворени от
взаимодействието. Доверието към нестопанските структури в нашата страна е
малко по-голямо от това на политиците, съдиите и на представителите на
бизнеса.
Следващият проблем кореспондира с характера и с вида на информацията по повод на социалните предприятия и иновациите в нестопанския сек-
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тор. Въпреки че ролята на Централния регистър е свързана с публичност и
прозрачност на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, то
стратегията в сектора отчита слабости при вписването на предприятията в
този регистър. Освен това настоящото проучване установи, че на национално
ниво съществуват поредица от различни регистри на юридически лица с нестопанска цел, създадени в изпълнение на отделни нормативни актове и поддържани от различни институции на държавната и на местната власт. Такива
нестопански структури са например спортни клубове, библиотеки, фестивали, конкурси, тематични публични празненства, ансамбли и хорове 2. Този
факт предполага разпокъсаност и фрагментираност на информацията по отношение на нестопанските социални предприятия и води до липса на цялостен обобщаващ поглед върху формирането и развитието на сектора.
В допълнение на т.нар. информационен проблем Националният статистически институт не събира важна за развитието на сектора информация.
Примерите в това отношение включват информация за изпълнението на дейностите на юридическите лица с нестопанска цел по повод на реализираните
от тях социални иновации и приноси. Липсва и публична информация за това
как се финансират тези социални предприятия, например: каква част от финансирането им идва от чуждестранни източници, от местните власти, от дарения, от осъществени инициативи, проекти и др. Следва да се отбележи още,
че според законовите разпоредби Централният регистър към Министерството
на правосъдието осигурява публичност и прозрачност на информацията по
повод на реализираните дейности и приоритети единствено на регистрираните юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, но не и тези, които са регистрирани в частна полза.
В резултат на посоченото бихме могли да обобщим, че в страната ни
липсва публична информация за предоставените и изразходваните средства от юридическите лица с нестопанска цел, както и надеждни индикатори за оценка за постигнатите от тях резултати – иновации и прино2

Като потвърждение на посоченото, спортните клубове в нашата страна се вписват в
Национален регистър на спортните организации в Р България към Министерството
на младежта и спорта. Органите на Министерството поддържат този регистър и отговарят за тяхното учредяване, за издаваните лицензи, за реализираните дейности и
пр.
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си. Всичко това предполага редица проблеми и затруднения в нестопанския
сектор. Те са свързани с ефективния мониторинг и контрола на предприятията от страна на държавата; с невъзможността за установяване на реалната и
измеримата роля на социалните предприятия и на социалните иновации за
развитие на социалната среда в нашата страна. Тези констатации обуславят
необходимостта от допълнителни научни изследвания и анализи на социалните предприятия, на социалните иновации и на техните приноси в нестопанския сектор на Р България.
1.4. Мониторинг и оценка на социалните предприятия
и на социалните иновации в нестопанския сектор на Р България
За изпълнение на своите обществени цели и приоритети нестопанският
сектор в Р България е обект, макар и частичен, на мониторинг и оценки от
страна на национални и международни институции3. Така например Американската агенция за чуждестранно развитие (www.usaid.gov 2015) от 1999 г.
насам проучва състоянието и перспективите на сектора. Ежегодният мониторинг се основава на поредица от анализи за нестопанските структури, с цел
установяване на индекс на устойчивост на гражданското общество. Индексът
е аналитичен инструмент, който измерва развитието на нестопанския сектор в
Централна и Източна Европа и Евразия. Той е разработен от Американската
агенция за международно развитие в партньорство с местни предприятия и
институции във всяка една от изучаваните страни. През последните седемнадесет години индексът следи развитието на сектора в тридесет и пет държави
в три различни континенти (таблица 1.3).

3

По повод на нестопанските социални предприятия и иновации по света съществуват
редица системи за техния мониторинг и контрол. Такива са например системата на
Кен Алтер и Морган Еган (Alter, Egan 2011), матрицата на Big Society Capital (Big
Society Capital 2013) и др. Настоящото проучване поставя акцента единствено върху
системите (инструментариума), които се прилагат за мониторинг и за оценка на нестопанския сектор в нашата страна. Подобен подход има за цел по-ясно идентифициране на проблеми пред развитието на социалните структури и нововъведения в сектора.
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Таблица 1.3
Индекс за устойчивост на гражданския сектор – резултати за България 2014 г.
Критерии за устойчивост
Оценка
Правна среда
2.3
Организационен капацитет
4.3
Финансова устойчивост
4.4
Застъпничество
2.7
Предоставяне на услуги
3.2
Инфраструктура
3.2
Обществен престиж
3.3
Устойчивост на нестопанските предприятия
3.3
Източник: htpp://transition.usaid.gov/location/europe, 2014.

Посредством този аналитичен инструмент се проучва цялостната среда
за развитие на гражданското общество в една страна, фокусирайки се върху
седем критерия: правна среда, организационен капацитет на нестопанския
сектор, финансова устойчивост, застъпничество, предоставяне на услуги,
инфраструктура, обществен престиж. Индексът се формира като комплексна
оценка въз основа на седемстепенна скала с три оценъчни зони – повишена
устойчивост (при стойности от 1,0 до 3,0), развиваща се (от 3,0 до 5,0) и затруднена устойчивост (от 5,0 до 7,0).
Анализът относно състоянието на нестопанския сектор се основава на
проучване на резултатите през различни периоди (минали години). За последните седем години например се установява, че състоянието на сектора в
нашата страна се влошава: за 2007 г. индексът за устойчивост на гражданското общество е 3,1 пункта, докато през 2014 г. е 3,3. пункта. Най-лошият
резултат за този период е отчетен през 2011 г. – 3,4 пункта. Резултатите от
изследването на състоянието на нестопанските предприятия у нас и в други
страни показва, че България се нарежда на последно място, след всички
държави-членки на Европейския съюз, след държави като Казахстан, Албания, Украйна, и Македония. Резултатите, в обобщение на посоченото погоре, позволяват да се реализират важни сравнения, доколкото в различните
страни и региони липсват единни стандарти за саморегулация, както и общоприети етични кодекси за действия и взаимодействия на нестопанските
структури.
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Индексът за устойчивост на гражданското общество на Американската
агенция за чуждестранно развитие е популярен и надежден управленски инструмент за мониторинг и оценка. Показателите, които се прилагат, характеризират в най-общ план устойчивостта на нестопанските структури, в резултат
на проучване на средата за тяхното функциониране и развитие. Следва да се
има предвид, че устойчивостта на социалните предприятия в сектора не е равнозначен, комплексен критерий за оценка на резултатите и приносите на същите тези социални предприятия. Именно в това се състои и основната слабост на метода – невъзможността посредством индекса да се проучи и оцени
ролята и значението на социалните предприятия в нестопанския сектор за хората и за природата към определен момент и/или в перспективата на времето.
Опит за изследване на резултатите и приносите на нестопанските социални предприятия в нашата страна е направен през 2008 г. посредством
реализиран проект с наименование „Активно гражданско общество и успешна прозрачна администрация”, по оперативна програма „Административен капацитет” (Международна асоциация за устойчиво развитие 2014).
Целта на проекта е да се изведат критерии за мониторинг и за оценка на нестопанските структури за нуждите на управленския контрол и вземането на
стратегически решения на местно ниво. Според изследването индикаторите
за оценка в нестопанския сектор са твърде разнородни: имат физическо и
стойностно изражение и са обвързани със съответната институция, нейните
цели, но и с икономическата, социалната, екологичната и структурна система в страната ни и нейните региони.
При формирането на „матрицата” за оценка на приносите на социалните предприятия и на социалните иновации в нашата страна авторите на
проекта въвеждат някои взаимозависими ограничения. Първото и най-важно
от тях е свързано с липсата на единна методика (система) от показатели за
оценка на приносите, която да се прилага за нуждите на реалната практика и
за целите на експерименталните изследвания. Липсата в това отношение
затруднява националните и международните сравнения в сферата на социалните предприятия и на социалните иновации и предполага техните многозначни тълкувания и интерпретации. Поради това моделът не може да се
прилага механично в други проучвани и анализи, без да бъде предварително
съобразен с изследователския контекст и с регионалната или националната
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специфика.
На следващо място изследването доказва, че липсата на единна система за оценка на приносите на социалните предприятия и техните иновации
(по съдържание, по вид, по характер на въздействието и др.) е закономерен
процес. Той е следствие от редица обстоятелства, сред които са „младата”
възраст на изследваните социални категории, както и приоритетният интерес на учени и изследователи към високотехнологичните, а не към социалните нововъведения. Сред другите причини, обуславящи липсата на единна
система за оценка, са и сложният характер на самите приноси, т.е. тяхното
проявление в различни области (дом, работа, образование, сигурност, околна среда), както и адресирането им към разнородни социални потребности
на широко представени или на по-тясно спектърни категории: индивиди,
домакинства, групи или общества.
Съобразно изведените ограничения индикаторите за оценка и мониторинг на т.нар. „трети” сектор са разпределени в две основни групи: индикатори за изходно състояние и програмни индикатори, като вторият вид е разделен в три отделни подгрупи: за вложени ресурси, за въздействие и за постигнати резултати (фигура 1.1).
Индикатори
за мониторинг и оценка
на социалните предприятия
в нестопанския сектор

Програмни индикатори

Индикатори за
изходно състояние
Индикатори
за вложени ресурси

Индикатори
за въздействие

Общи
индикатори

Индикатори
за резултати

Специфични
индикатори

Фиг. 1.1. Мониторинг и оценка на нестопанските структури
Източник: Международна асоциация за устойчиво развитие 2014.
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В синтезиран вид характеристиките на различните видове индикатори
са:
· Индикаторите за изходното състояние на социалните предприятия в
нестопанския сектор показват началните стойности, с които се сравняват
индикаторите за резултатите и за въздействието. Те представляват своеобразна основа за извършване на стратегически социално-икономически анализи; за разработване на планове, стратегии и политики на нестопанските
структури; за осъществяване на мониторинг и оценка; за изследване на възможностите и заплахите пред развитие на нестопанския сектор и др.
· Програмните индикатори за вложени ресурси са свързани с планирания и реализиран бюджет на социалното предприятие. В този смисъл те
имат пряко отношение към извършваната стопанска дейност. Финансовите
индикатори се прилагат за мониторинг и за оценка на финансовото изпълнение само на определен вид дейности и не могат да представят цялостната
политика на социалните предприятия в сектора.
· Програмните индикатори за резултати представляват преките и непосредствените ефекти, генерирани в резултат на изпълнение на целите и на
приоритетите на предприятието. Тези резултати, по своята същност, служат
за сравнение с предварително заложените в устава цели и намерения на социалните структури. По този начин програмните индикатори подпомагат
формирането на оперативна информация за промените, които влияят върху
поведението на нестопанските предприятия.
· Програмните индикатори за въздействие имат за цел да идентифицират и да оценят последствията от изпълнението на дейностите на нестопанските структури. Индикаторите са разпределени в две основни групи –
специфични и общи. Специфичните въздействия се проявяват след известен
период от време, те са пряко свързани с конкретните цели и дейности на
юридическото лице. Общите ефекти са дългосрочни въздействия, непряко
свързани с целите и дейностите на социалното предприятие. Въпреки това
тези индикатори влияят на неговите членове, на бенефициентите и на обкръжаващата среда. Според авторите на проекта измерването на втория тип
въздействия е по-комплексно, поради сложни причинно-следствени зависимости между различните субекти в нестопанския сектор.
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В обобщение на реализирания проект индикаторите за мониторинг и
за оценка на нестопанските структури са съобразени с водещи в областта
изследвания и успешни практики на Европейския съюз. Те позволяват да се
наблюдава и оценява състоянието и развитието на нестопанските социални
предприятия в страната ни, както и да се осъществяват сравнения в европейски и в по-широк глобален контекст. Важно значение в системата от показатели имат индикаторите за оценка на въздействието (общи и специфични), които позволяват проучване на дългосрочните във времето въздействия
на нестопанския сектор за развитие на обществото. Въпреки тези предимства, поради своя твърде комплексен характер, индикаторите за въздействие
не са проектирани така, че да оценяват неговия реален размер (т.е. реален
принос).
Усъвършенстването на съществуващите и прилагането на нови и подобри системи за оценка на приносите на социалните субекти в приложни
изследвания и най-вече в реалната нестопанска практика би довело до ползотворни резултати в няколко направления. На първо място, проучванията на
приносите на социалните предприятия и иновациите посредством ефективни
и работещи системи от показатели биха могли да подобрят работата на самите нестопански структури при изпълнение на техните цели и приоритети,
предопределени от законодателните разпоредби за развитие на социалната
среда. Освен това ефектите биха могли да доведат до по-голяма публичност и
прозрачност на дейностите на социалните предприятия, както и до подобрят
и утвърдят обществената репутация. На второ място, ползите биха могли да
бъдат адресирани към всички други заинтересовани страни – държава, институции, общини, доставчици, програми и медии за осъществяване на ефективен мониторинг и контрол на значимите за обществото ни социални и икономически приоритети. Изпълнението на тези приоритети е свързано с редица
други взаимно обвързани дейности и законотворчески постъпки. Те включват
създаването на единен регистър за всички видове юридически лица с нестопанска цел на територията на страната, както и увеличаване на възможностите на различни институции (национални, но и регионални) за събиране и предоставяне на целенасочена информация по повод на финансиране, резултати,
иновации и приноси в нестопанския сектор.
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2. Приложно изследване на социалните предприятия
и на социалните иновации в нестопанския сектор на Р България
2.1. Методика и инструментариум на изследването
Приложното изследване, представено в тази част на студията, има за
свой обект социалните предприятия и социалните иновации от нестопанския
сектор на Р България. В по-тесен аспект обект на емпиричното проучване са
юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, както и техните социални иновации. Причините за този избор са
две. От една страна, както вече бе установено, нестопанските предприятия за
осъществяване на дейност в обществена полза биват обект на мониторинг и
контрол в много по-голяма степен в сравнение с други видове предприятия,
част от ЗЮЛНЦ. В резултат на това, на второ място, юридическите лица за
осъществяване на дейност в обществена полза имат и по-големи възможности
за участие в проектни процедури и в обществени поръчки, а от тази позиция,
за реализиране на значими приноси.
Емпиричното изследване обхваща двадесет юридически лица. Формирането на извадката се реализира посредством Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Съобразно установения регламент на дейностите Централният регистър предостави информация: писмени справки
относно идентификационни данни на нестопански предприятия за осъществяване на дейност в обществена полза. В оперативен план Регистърът осигури публична информация относно дейностите на общо сто юридически лица
с нестопанска цел4. Информацията обхваща индикатори като седалище на
юридическото лице, адрес на управление, определяне на дейността, цели на
дейността, основни дейности и средства за постигане на целите и на дейнос4

Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел, определени за общественополезна дейност е създаден със Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Той е публичен, на основание на чл. 35, ал. 9 от посочения по-горе закон. По
силата на същата разпоредба всеки може да иска справка (писмено или устно) или
извлечение от съдържанието на Регистъра относно информация, която подлежи на
обновяване. За изпълнение на тази цел всяка регистрирана в съда структура, определила се в обществена полза, трябва да подаде документи за вписване и в Централен
регистър на юридическите лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието.
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тите.
Въз основа на събраната и анализираната идентификационна информация при стартиране на приложното проучване на нестопанските предприятия е изпратена анкетна карта в електронен и/или писмен вариант. Отговорилите респонденти са общо двадесет и пет на брой, като по-малко от една пета
от анкетите са определени като невалидни. При тях липсват отговори на редица въпроси (блокове въпроси) с важно значение за цялостното проучване и
неговия анализ.
Предметът на приложното проучване е изведен въз основа на формулираната изследователска цел и задачи. В съответствие с това предметът на
емпиричното изследване се ограничава до анализ на точно определени, конкретни зависимости, включващи четири променливи: социални предприятия, социални иновации, приноси на социалните иновации и промяна на
социалните предприятия и на социалната среда. Посочените променливи са
представени в последователност на фигура 2.1.

Социални
предприятия

Социални
иновации

Приноси

Промяна

Обратна връзка

Време

Време׳

Време׳׳

Фиг. 2.1. Логически модел на изследване на социалните предприятия
и на социалните иновации в нестопанския сектор

Внимателният прочит на изведения по-горе модел на изследване установява, на първо място, че социалните предприятия и социалните иновации
са последователно формирани и реализирани във времето етапи – управленски структури и механизми – за целенасочено развитие на социалната среда.
На второ, моделът прави опит да визуализира „мястото” на приносите като
закономерно следващ етап на развитие на релацията: „социални предприятия - социални иновации”. Моделът, не на последно място, има за цел и да
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илюстрира твърдението, че социалните иновации и приноси не са тъждествени понятия, макар и тясно свързани.
Приносите, както показва моделът, са своеобразен резултат на социалните иновации, който има отражение върху развитието на социалната среда.
Съобразно това те са основната причина, поради която е научно обосновано
проучването в единна изследователска рамка на двете интересуващи ни категории: в концептуален план, социалните предприятия постигат приноси, благодарение на социалните иновации. Приносите, на следващо
място, са и своеобразен израз на ролята на социалните предприятия и на
социалните иновации за развитие и за трансформация на социалната среда.
При така изложените обстоятелства изучаването на приносите в приложен
план има важно значение за обогатяване на съдържателните интерпретации
на социалните предприятия и на социалните иновации, както и за определяне на нови доводи при тяхната съдържателна характеристика5.
Моделът на емпиричното изследване включва четвърти елемент –
„промяната”. Нейната роля би следвало да се интерпретира в няколко направления. На първо място, промяната в социалната среда е резултат на социален и предприемачески модел/и на формиране, на растеж и на развитие на
социални предприятия и иновации. В този смисъл тя е израз, но и коректив
на уменията, на способностите, на нагласите на социалните предприемачи
да набелязват цели, да вземат решения, да формулират управленски политики и предприемачески стратегии. Обратната връзка илюстрира, от една
страна, успеха (неуспеха) на социално-предприемаческите модели на управление, от друга – възможностите на тези модели да бъдат пренесени или
„мултиплицирани” в бъдещата практика на предприемачите.
Промяната, освен израз на успеха, има и последваща важна роля (фун5

Следва да се отбележи, че при емпиричното изследване на приносите на социалните
структури и иновации не рядко влияние оказват фактори и обстоятелства, които са
извън контрола на всяко изследване. Причината за това е технологичното разминаване във времето - от момента на появата на иновацията до момента на „случването”
на нейния принос или приноси в социалната реалност. При този отрязък от време е
възможно самата реалност да се промени, в резултат на множество други фактори
(технологични, правни, икономически, политически и пр.). Съобразно това приносът
или приносите на социалните предприятия и техните иновации биха могли и да не се
реализират съобразно предварително планираните очаквания.
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кция) за предприятията и за техните иновации. Причината е, че промяната
води, в концептуален план, до удовлетворение на съществуващите и до поява на нови социални потребности. Тези нови социални потребности представляват предприемачески възможности за нови социални предприятия и за
социални иновации. В резултат на това концепцията за социалната промяна
би следвало да бъде своеобразен фундамент на социалните предприемачи и
ръководители при проектиране на техните социални начинания. По този път
на развитие социалните предприятия биха реализирали по-успешно своите
социални и икономически приоритети за развитие на средата и на обществото.
В обобщение, интегрирането на четирите променливи в единен изследователски модел води до извеждане (формулиране) на обобщаващото твърдение на изследването: социалните иновации, като продукт на социалните
предприятия, постигат приноси, насочени към развитие на социалните предприятия и на социалната среда6.
При изследването на четирите изследователски променливи: социални
предприятия, иновации, приноси и промяна на средата – предмет на емпиричното изследване – се прилагат т.нар. „слаби” измервателни скали: номинална и ординарна. Поради това при оценка на резултатите се ползват непараметрични методи за оценка на параметри и проверка на хипотези. Те
включват редица оценъчни инструменти, сред които Хи квадрат анализа и
методи за оценка на теснотата на връзката между две променливи7.
6

7

След обработката на резултатите от проведеното емпирично изследване се доказа, че
приносите имат по-голямо влияние върху самите социални структури отколкото
върху развитието на социалната среда в нестопанския сектор на нашата страна. Установените по емпиричен път доказателства доведоха до преформулиране на изследователската теза на този труд.
Хи квадрат методът, като непараметричен метод, се прилага при изследване на зависимостта между две (или повече) променливи, например при проучване на релацията: „социални иновации - социални приноси”. В този случай, както и в други подобни, се цели извършването на проверка за наличието на закономерна, а не на случайна връзка между двете явления. Самият статистически метод не дава отговор на
въпроса за характера на връзката и посоката на взаимодействие между двете променливи.След като обективният характер на връзката е установен (или отхвърлен),
следващата задача е да се определи силата на взаимодействието. В настоящата разработка се прилага коефициентът на Крамер, поради предимството че при равен
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Обработката на информацията, посредством Хи квадрат метода и производните му коефициенти се осъществява с програмен пакет за статистическа обработка на информацията – SPSS 16,0. Обхватът на емпиричното
изследване обхваща етапите по подготовка, по събиране и по обработка на
информацията от анкетното проучване. Той се заключава в периода януари
2013 – декември 2016 г.
2.2. Изследване на социалните иновации
като продукт на социалните предприятия
Идентификационен профил на социалните предприятия
Съобразно формата на съдебна регистрация двадесетте социални
предприятия, обект на изследване, са юридически лица с нестопанска цел,
които са се самоопределили за изпълнение на общественополезна дейност.
80% от анкетираните респонденти са членове на управителен орган на нестопанското социално предприятия (управителен съвет или общо събрание),
респективно 20% са наети лица (вкл. и доброволци). Този резултат в голяма
степен е показателен за валидността и достоверността на данните в изследването.
Следващият идентификационен показател с отношение към изследваната проблематика е годината на основаване на нестопанското социално
предприятие. Резултатите показват, че преобладаващата част от анкетираните (80%) заявяват опит в нестопанския сектор повече от двадесет години.
Този факт свидетелства, че въпреки не малкото проблеми, проучени и анализирани в предходната част на изложението, изследваните социални предприятия са оцелели, като са се приспособили или адаптирали към динамично променящата се социална среда. Както установява изследването понататък, сред открояващите се причини за това, е фокусът на социалните
брой на колоните и редовете в таблицата при него може да се достигне теоретически
очакваната граница – единицата (за разлика от други коефициенти, стойностите на
този коефициент варират от нула до единица). Колкото по-близо до единицата е този
коефициент, толкова по-силна е връзката между променливите, като и обратно – с
приближаване до нулата връзката става незначителна или изобщо липсва изследване.
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структури основно върху иновации – едновременно социални и икономически.
Следващият показател с пряко отношение към формирането и реализацията на социалните иновации и предприемачество, е персоналът на нестопанското предприятие. Резултатите сочат, че всички нестопански предприятия имат нает персонал към момента на провеждане на емпиричното
изследване, разпределен в следните категории: ½ или десет от изследваните
структури имат нает персонал от един до трима души; седем от тях имат
нает персонал от 4-ма до 7 души, останалите три предприятия разполагат с
над 8 души нает персонал. Над 70% социалните предприятия разчитат на
доброволен труд при изпълнение на своите социални приоритети.
Идентификационният профил на изследваните структури включва
сферата на дейност на нестопанското социално предприятие. По този
показател в изследването преобладават нестопански структури в следните
области: образование, социални услуги, опазване на околната среда, защита
на човешките права, култура. В това отношение данните са представени на
следващата таблица и в голяма степен кореспондират с резултати от предходно представително изследване на нестопанския сектор в нашата страна.
Таблица 2.1
Социални предприятия по сфери на дейност
Сфера на дейност
Брой социални предприятия
Образование
5
Социални услуги
5
Околна среда
3
Човешки права
3
Култура и изкуство
1
Проблеми на децата
1
Дарителство
1
Доброволчество
1
Източник: собствени проучвания на автора.
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Цели, дейности и принципи на социалните предприятия
Редом с изпълнението на своите обществени цели и приоритети изследваните социални предприятия реализират допълнително стопанска дейност. Този резултат е релевантен за 90% от изследваните случаи, като едва
две от общо двадесет предприятия не реализират стопанска дейност при
изпълнение на социалните си ангажименти. В потвърждение на посочените
резултати са данните от проучване на целите и на мотивите на изследваните
структури. Те са представени на следващата фигура.

Мотиви и цели
на социалното
предприятие

Призив за добра
воля
Мисия, основана
на социална
полезност

Комбинирани мотиви
Мисия, основана на
пазарен подход
Социален и
икономически принос

Защита на личен
интерес
Пазарно
поведение
Икономическа
полза

2

0
18

Чисто филантропски
цели и интереси

Чисто икономически
цели и интереси

Фиг. 2.2. Мисия и цели на социалните предприятия
Източник: собствени проучвания на автора.

Реализацията на стопанските дейности и приоритети е важно условие
за функционирането и за развитието на социалните предприятия, които са
обект на емпиричното изследване. За доказателство на това твърдение служат резултатите от извършения корелационен анализ. При приложението на
този статистическия метод е установена закономерна статистическа зависимост между показателите „подкрепа на социалното предприятие от страна
на държавната (вкл. местна) администрация и политика” и „изпълнение на
стопански дейности”. Резултатите са представени на таблица 2.2.
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Таблица 2.2
Социални предприятия - двумерно разпределение по показателите
„изпълнение на стопански дейности” и „подкрепа
от държавната (местна) администрация и политика”
Изпълнение
на стопански дейност/дейности

Променливи

Да

Не

Не мога
да преценя

18

2

0

1

0

0

1

0

0

Да
Липса на подкрепа от
страна на държавната
Не
(местната)
администрация
Не мога да
и нейната политика
преценя
(P – мярка за значимостта на резултата - 0,00;

V – коефициент на Крамер - 0,78).

Източник: собствени проучвания на автора.

За конкретизиране на целите и приоритети на изследваните предприятия служи и следващото двумерно разпределение (таблица 2.3). Резултатите
демонстрират закономерна статистическа зависимост между показателите
„проектни алтернативи на социалното предприятие” и „стратегическо планиране и управление на социалното предприятие”. Анализът доказва, в голяма степен, твърдението, че при изпълнение на своите приоритети – социални и икономически – нестопанските структури разчитат на проектни
алтернативи за сметка на дейностите по стратегическо планиране и
управление.
Основните социални принципи на изследваните предприятия са тясно
свързани с изпълнение на техните цели и дейности. Резултатите в това отношение доказват, че основните приоритети на предприятията са демократичните ценности на управление, грижата за членовете, вниманието към
гражданските инициативи и споделеното доверие. Принципите кореспондират и със степента на риск в социалната среда, както и не на последно място,
с базови направления на развитие на съвременните социални предприятия,
които включват постигане на финансови резултати, социална полезност,
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опазване на околната среда и културни приоритети8 (таблица 2.4.).
Таблица 2.3
Социални предприятия - двумерно разпределение по показателите
„проектни алтернативи на социалните предприятия” и
„стратегическо управление и планиране на социалните предприятия”
Проектни алтернативи
на социалното предприятие

Променливи

Липса на
стратегическо
планиране
и управление

Да

Не

Не мога
да преценя

Да

17

3

0

Не

2

0

0

Не мога да
преценя

1

0

0

(P – мярка за значимостта на резултата - 0,00;

V – коефициент на Крамер - 0,68).

Източник: собствени проучвания на автора.
Таблица 2.4
Принципи на социалните предприятия
Социален приоритет
Социална отговорност,
финансова отговорност
и отговорност към околната среда
Предприятие в полза на общността
Демократична структура
на управление
Общи споделени ценности
Достъпни и измерими приноси
Предприятието подкрепя
и се грижи членовете си
Доброволци – набор и подкрепа
Собственост на работещите

8

Предприятия (брой)
хххххххххххххх
ххххххх
хххххххх
ххххххх
ххх
хххх
ххх
-

„Единственият” основополагащ принцип включва само финансовата доходност на
предприятието. „Двойният” основополагащ принцип се формира на база на финансовата доходност и на социалния принос за развитие на обществото. „Тройният” основополагащ принцип интегрира към посочените по-горе елементи и принос към
опазване на околната среда. Т. нар. „3 Ps” (трите пета) са: хора, печалба и планета
(People, Profit, Planet). „Четириединният” принцип приобщава към другите принципи и културното измерение и въздействие.
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Създаване на социално богатство
Насоченост към създаване
на мрежи и коопериране
Предприятие,
свързано в общностна мрежа
Инициативата –
инициирана от граждани
Привличане на участие –
хора с общи ценности и интереси
Висока степен на автономност
Значителна степен
на социален и икономически риск

хх
х
хххх
хххх
х
ххххххххххххх

Източник: собствени проучвания на автора.

Резултатите от таблицата по-горе доказват, че принципите на управление и на функциониране на социалните предприятия в нашата страна се отличават по редица „типични” характеристики в сравнение с предприятията в
по-развити в социален и в икономически план региони и държави. Сравнителният анализ в това отношение показва слабото проявление в българската
социална среда на ценности като автономност от външната действителност,
както и по-слабата обвързаност на изследваните социални структури в общности групи и предприемачески мрежи
Характеристика на социалните иновации
като продукт на социалните предприятия
Обработените данни от приложното изследване доказват, че всички
изследвани социални предприятия реализират социални иновации. Те (социалните иновации), на първо място, имат важно значение за формирането и за
развитието на самите нестопански структури. Като доказателство за това
твърдение служат резултатите от емпиричното изследване: 90% от респондентите споделят ролята на иновациите за развитие на техните структури.
Над 70% от анкетираните социални новатори са на мнение, че целите и дейностите на техните нестопански предприятия са обвързани с иновациите и с
предприемчивостта. Това обстоятелство означава, че предприемаческите
инициативи са част от устава и, или от учредителния акт на предприятието,
т.е., те са планирани на етапа на неговото формиране.
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На второ място, социалните иновации имат важна роля за социалното
и за икономическото развитие на обществото. Това схващане споделят малко над половината от изследваните ръководители предприемачи.
За конкретизиране на някои от горепосочените показатели служат резултати от изследване на факторите на вътрешната и на външната среда,
които оказват влияние върху формирането и върху развитието на социалните предприятия в нестопанския сектор на нашата страна. Данните в това
отношение са представени на таблица 2.5.
Таблица 2.5
Основен фактор (и) за формиране на нестопанското социално предприятие

2
(10%)
7
(35%)
5
(25%)
5
(25%)
3
(15%)
8
(40%)
6
(30%)
5
(25%)

По-скоро
да
4
(20%)
6
(30%)
3
(15%)
5
(25%)
8
(40%)
7
(35%)
7
(35%)
4
(20%)

По-скоро
Не
3
(15%)
1
(5%)
1
(5%)
2
(10%)
1
(5%)
1
(5%)
1
(5%)
1
(5%)

4
(20%)

6
(30%)

3
(15%)

Показатели

Да

Финансовото състояние
на предприятието
Висококвалифицираните
служители
Членството на България
в ЕС
Доброволчеството
Държавната подкрепа
Проектните алтернативи
(донорски програми)
Социалното
предприемачество
Управлението
на нестопанското
предприятие
Друг фактор

2
(10%)

Липсващи
случаи
8
(40%)
4
(20%)
8
(40%)
6
(30%)
8
(40%)
4
(40%)
6
(30%)
8
(40%)

1
(5%)

6
(30%)

Не
3
(15%)
2
(10%)
3
(15%)
2
(10%)
.
.
.

Източник: собствени проучвания на автора.

Анализът на данните от таблицата доказва, че социалните иновации са
третият по значимост фактор при създаването на едно социално предприятие (първостепенно значение имат проектните алтернативи и работата на
висококвалифицираните служители). Изведените резултати доказват ролята
на човешкия фактор и на проектните възможности за развитие на структурите и на инициативите в нестопанския сектор на нашата страна.
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С растежа и с развитието на социалното предприятие ролята на социалните иновации се променя. Резултатите доказват, че социалните иновации се превръщат в най-важния фактор, който обуславя съществуването
и перспективите пред изследваните структури. На това мнение са 2/3 от изследваните респонденти – предприемачи и ръководители на нестопански
предприятия.
По отношение на видовете социални иновации, в нестопанския сектор
преобладават нововъведения, свързани със създаването и с разпространението на нови социални услуги, продукти, пазари и процеси. Резултатите доказват по-слабата иновационна активност по отношение на планирането и
реализацията на управленските процеси в предприятието, бизнес моделите и
квалификацията на персонала. Негативни са и резултатите по повод на регулаторните и технологичните иновации в нестопанския сектор в страната ни
(таблица 2.6).
Таблица 2.6
Видове социални иновации на нестопанското социално предприятие
Показатели

Социални предприятия (брой)

Нови пазари и процеси (например въведена
система за контрол на качеството за
усъвършенстване на социални продукти
и, или услуги)
Нови продукти/услуги (например помощни
технологии за хора с увреждания)
Нови платформи (например нови правила и регулации за осигуряване на социални продукти и, или
услуги)
Промяна в квалификацията на персонала

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
хх
хххх

Промени в организационния мениджмънт
Нови организационни форми и бизнес модели
(например социални мрежи)
Технологично развитие и иновации

хххх

Не са реализирани социални иновации

.

ххх
хх

Източник: собствени проучвания на автора.

Както доказва емпиричното изследване, всички изследвани социални
предприятия реализират социални иновации, намиращи приложение най395

вече в нови продукти, услуги, пазари и процеси. Следващата задача е да се
проучат в по-голяма дълбочина причините, обуславящи тези резултати –
както от страна на държавата и нейната политика в нестопанския сектор,
така и от позицията на проектните алтернативи. За реализацията на тази цел
се прилага корелационен анализ, като метод за установяване на закономерна, а не на случайна статистическа зависимост. Обобщените данни от анализа се основават на силни корелационни зависимости между изследваните
променливи (коефициент на Крамер − 0,78 в първия случай и коефициент на
Крамер − 0,88, във втория). Резултатите от анализа са доказателство за важната роля на проектните механизми при формиране и при реализация на
социални иновации в нестопанския сектор, както и за незначителната роля
на държавната политика в областта на социални нововъведения (таблица 2.7,
таблица 2.8).
Таблица 2.7
Социални иновации - двумерно разпределение по показатели: „проектни
алтернативи на социалните предприятия” и „социални иновации: нови продукти”
Проектни алтернативи
на социалното предприятие

Променливи

Да
Социални иновации:
Не
нови продукти
и, или услуги
Не мога да
преценя
(P – мярка за значимостта на резултата - 0,00;

Да

Не

Не мога
да преценя

17

3

0

2

0

0

1

0

0

V – коефициент на Крамер - 0,78).

Източник: собствени проучвания на автора.

В допълнение на горепосоченото, приложното изследване установява
и влиянието на стратегическото управление като фактор за формиране и
реализиране на социални иновации в третия сектор. По този повод едва 10 %
от изследваните предприятия прилагат в управлението на социалните иновации елементите, анализите и механизмите на стратегическото управление.
По отношение на приложението на съвременни управленски технологии
трима от общо двадесет социални ръководители ползват в своите управлен396

ски практики иновативни предприемачески модели за формиране, реализация и за разпространение на социални иновации.
Като следствие на посочените обстоятелства, управленските и предприемачески процеси в изследваните нестопански структури се извършват
спонтанно, под въздействието на оперативни фактори от средата и/или под
влиянието на проектните възможности в краткосрочен план. В това отношение изследването доказва липса на целенасочен, планиран и системен процес за управление на иновациите при изследваните двадесет нестопански
социални предприятия.
Изследването установява, че предприемачеството и управлението не са
напълно интегрирани управленски процеси в рамките на изследваните социални предприятия. В подкрепа на това 90% от ръководителите не прилагат и
„не припознавават” в своите секторни практики системни иновации. Само
една от изследваните структури формира и реализира системни иновации –
основата на съвременното предприемаческо управление (таблица 2.9.).
Таблица 2.8
Социални иновации - двумерно разпределение по показатели: „липса на подкрепа
от страна на държавната (местната) администрация и нейната политика”
и „социални иновации: нови процеси”
Липса на подкрепа от страна
на държавната (местната) администрация
и нейната политика

Променливи

Социални иновации:
нови процеси

Да

Не

Не мога
да преценя

Да

18

2

0

Не

1

0

0

Не мога
да преценя

1

0

0

(P – мярка за значимостта на резултата - 0,00;
Източник: собствени проучвания на автора.
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V – коефициент на Крамер – 0,88).

Таблица 2.9
Социални иновации - двумерно разпределение по показатели:
„процесът на управление на социална иновация включва
управленските функции: планиране, организиране, ръководство
и контрол” и „реализация на системни социални иновации”
Процесът на управление на социалните
иновации включва управленските
функции: планиране, организиране,
ръководство и контрол.

Променливи

Ние реализираме
системни
социални иновации.

Да

Не

Не мога
да преценя

Да

1

19

0

Не

16

0

0

Не мога
да преценя

3

0

0

(P – мярка за значимостта на резултата - 0,00;

V – коефициент на Крамер - 0,62)

Източник: собствени проучвания на автора.

Изследването установява, че за формирането и за реализацията на социални иновации в предприятията еднакво важна роля имат както наетите
лица, така и лицата, членове на управителните органи. Този резултат е важен поради няколко известни вече причини. Сред тях са малкият размер на
нестопанските предприятия, както типичното за сектора едновременно съвместяване на управленски и оперативни функции от страна на нестопанските ръководители предприемачи.
2.3. Изследване на приносите на социалните предприятия
и на социалните иновации
Следващата задача на проучването е свързана с изследване на зависимостта „социални иновации – приноси”. По този повод резултатите доказват, че всички социални предприятия, обект на практикоприложното изследване, реализират приноси. Въпросът, който е от съществено значение за
проучването по-нататък, се отнася, на първо място, до значението на приносите за развитие на самите предприятия, на второ място, до ролята им за
развитие на социалната среда.
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Приносите на социалните предприятия и иновации имат значима роля
за развитието на социалните структури. Това схващане споделят над 70% от
анкетираните лица. На противоположното мнение са останалите 30% от социалните ръководители (таблица 2.10).
Таблица 2.10
Как възприемате твърдението „приносите на социалните иновации
водят да растеж и развитие на социалното предприятие”
Променлива Процент
Валидни
случаи

Липсващи
случаи

Валиден
процент

Кумулативен
процент

Напълно съгласен

9

45,0

47,4

73,7

По-скоро съгласен

5

25,0

26,3

26,3

По-скоро несъгласен

4

20,0

21,1

94,7

Несъгласен

1

5,0

5,3

100,0

Общо

19

95,0

100,0

1

5,0

Източник: собствени проучвания на автора.

За по-задълбочено изследване на приносите за развитие на социалните
структури, обект на изследване, са и някои специфични индикатори, характерни за функционирането на самите социални предприятия. Такива показатели са например организационен капацитет, финансовата устойчивост и
обществена репутация. Обект на внимание са и фактори, по-тясно обвързани
с процесите на формиране и на реализация на социални иновации – предприемаческо управление и вътрешно предприемачество. Данните от извършения статистически анализ са представени в следващата таблица.
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Таблица 2.11
Роля на приносите на социалните иновации
за развитие на социалното предприятие: показатели
Показатели
Последващи социални
иновации на социалното
предприятие
Подобрения в цялостния
мениджмънт на социалното предприятие
Среда за развитие на вътрешно предприемачество в
социалното предприятие
Нарастване на организационния капацитет
Растеж и развитие
на социалното предприятие
Обществен престиж
и репутация
Финансова устойчивост на
социалното предприятие
Развитие на правната
среда
и инфраструктура
Държавна подкрепа

Да

По-скоро
да

По-скоро
не

Не

Липсващи
случаи

8
(40%)

8
(40%)

1
(5%)

1
(5%)

2
10%)

7
(35%)

10
(50%)

1
(5%)

.

2
(10%)

6
(30%)

11
(55%)

2
(10%)

.

1
(5%)

9
(45%)

7
(35%)

3
(15%)

.

1
(5%)

10
(50%)

5
(25%)

4
(20%)

.

1
(5%)

2
(10%)
8
(40%)

11
(55%)
9
(45%)

3
(15%)

1
(5%)
2
(10%)

3
(15%)
1
(5%)

2
(10%)

3
(15%)

6
(30%)

7
(35%)

2
(10%)

.

2
(10%)

7
(35%)

3
(40%)

8
(15%)

.

Източник: собствени проучвания на автора.

Резултатите от горните две таблици доказват в голяма степен твърдението, че приносите, като резултат на социалните структури, са значим
фактор за тяхното функциониране и развитие. Те (приносите) оказват
съществено влияние върху техния социален, иновационен и организационен
капацитет. По-конкретно приносите имат и важна роля при формиране на
последващи социални иновации при развитието на вътрешното предприемачество, както и при усъвършенстването на процесите по управление на социалното предприятие в нестопанския сектор. Резултатите от изследването
потвърждават, също така, че приносите на социалните предприятия имат
освен социално и важно икономическо измерение. То се отнася до показатели като растеж и развитие на социалните структури, организационен капацитет и иновационни процеси. Изследването установява, че икономическо400

то направление представлява своеобразен „гарант” за функционирането и за развитието на предприятията в сектора. Някои от причините за
това намират отражение в резултатите, поместени на таблицата по-горе:
незначителната държавна подкрепа и слабо развитата правна среда и инфраструктура.
Следващата задача на приложното изследване е да се установи ролята
на приносите на социалните предприятия и иновации за развитие на социалната среда. Обобщаващите резултати от статистическо проучване по този
въпрос доказват в голяма степен твърдението, че приносите на социалните
предприятия и иновации не оказват директно влияние върху социалната среда9. Едва 10% от анкетираните респонденти определят, че приносите
от социални иновации имат влияние върху социалната среда – нейните условия и принципи на функциониране (таблица 2.12.).
Таблица 2.12
Как възприемате твърдението „приносите от социални иновации
водят до развитие на социалната среда”
Променлива Процент
Валидни
случаи

Общо

Валиден
процент

Кумулативен
процент

Не

8

40,0

53,3

53,3

По-скоро не

5

25,0

33,3

86,7

По-скоро да

1

5,0

6,7

93,3

Да

1

5,0

6,7

100,0

Общо

15

75,0

100,0

Липсващи
случаи

5

25,0

20

100,0

Източник: собствени проучвания на автора.

9

В този план би могло само да се предположи косвено въздействие на приносите
върху развитието на социалната реалност. Причината за това е, че щом приносите
оказват влияние върху предприятията и върху техните последващи иновации (а те са
част от средата), то тогава те (приносите) имат индиректно въздействие и върху самата среда.
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Резултатите от таблицата по-горе кореспондират с редица показатели,
проучени по-рано в изследването. Те касаят незначителната роля на нестопанските субекти при формирането на обществени политики, негативната
обществена репутация, слабата държавна (вкл. и законотворческа) подкрепа
в сектора. Причините са следствие на някои по-специфични особености на
приносите като предмет на това изследване. Те се отнасят до индикатори
като разминаване във времето от момента на „случването” на приноса до
времето на неговото въздействие; възможността приносите да не се реализират по предварително зададените параметри; множеството фактори от
средата, които оказват влияние върху приносите на социалните предприятия
и др.
Редом с посочените причини следва да се проучи по-задълбочено и
един следващ показател. Той се отнася до управлението на приносите от
социалните нововъведения. По отношение на този критерий приложното
изследване установява, че, по примера на социалните иновации, приносите
не са обект на предварително планиране, организация и контрол от страна
на нестопанските ръководители. На това мнение са 90% от изследваните
респонденти. Поради тази причина процесът на управление на приносите на
социалните предприятия и на социалните иновации се реализира не целенасочено и системно, напротив, той се осъществява на случаен принцип.
За да се осъществяват системни социални иновации в нестопанския
сектор, ръководителите предприемачи, както и служителите, би трябва да
приложат със своите практики принципите и механизмите на съвременната,
но и стратегически важната за тяхното развитие, управленска технология,
наречена предприемаческото управление. Това означава ръководителите на
социалните предприятия у нас да превърнат предприемачеството и стратегическото управление в непрекъснат във времето процес, който системно да
се прилага в тяхната практика.
В допълнение на посоченото, изследването доказва, че нестопанските
ръководители не прилагат в своите управленски практики системи за оценка
на приносите от реализираните социалните нововъведения. Затова те не разполагат с адекватни и надеждни критерии за оценка на постигнатите резултати или, по друг начин казано, нямат „обратна връзка” с реализираните
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въздействията в социалната среда.
Наличието на т.нар. „обратна връзка” със социалната среда би могло
да доведе до нарастване на конкурентоспособността на социалните предприятия; до по-ясно идентифицирани на неудовлетворени социални нужди;
до развитие на информационното обезпечаване на социалните структури; до
положително развитие по повод на техния публичен образ и обществена
репутация. Оценката на приносите би могла да благоприятства и усъвършенства управленските и предприемаческите процеси в предприятията и пр.
По повод влиянието на приносите върху социалната среда не би трябвало да се пренебрегва и обстоятелството, че средата е нехомогенна по природа. Тя обхваща множество субекти (публични, частни, нестопански), където социалните предприятия и техните иновации са само малка, но важна
част. В този смисъл нейното познание и анализ предполага, в перспективата
на изследванията, прилагане на по-широкоспектърен научен подход и управленски инструментариум.
2.4. Обобщения и насоки за развитие на социалните предприятия
и на социалните иновации в нестопанския сектор на Р България
Обобщения на резултатите от приложното изследване
на социалните предприятия и на социалните иновации
При наличие на множество секторни проблеми, проучени в студията,
социалните предприятия, обект на емпирично изследване, са оцелели при
динамичните промени на средата и са развили своя капацитет. Изследването
доказва, че всички социални структури са направили нововъведения. Около
40% от тях, действащи в структуроопределящи за нашето общество сфери
като образование, социални дейности, околна среда, култура, са реализирали
иновации в управлението на предприятията и в квалификацията на своите
служители.
Проучването доказва, че изследваните социални предприятия от нестопанския сектор на нашата страна са новатори. Те са ориентирани към иновативни конкурентни предимства като нови социални продукти, услуги,
пазари и процеси, т.е. към различни видове измерения на съвременните ино-
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вации. В същото време предприятията демонстрират по-слаба иновационна
активност в сфери като технологичното обновяване, както и при приложението в реалната практика на иновативни управленски модели и механизми.
Социалните иновации на нестопанските структури, както доказа изследването, се формират и реализират при незначителна държавна (регионална) подкрепа за сектора, финансова нестабилност на предприятията и
при липса на дългосрочен стратегически хоризонт. В това отношение, факторите, които са „отговорни” в най-голяма степен за „случването” на социалните иновации, са проектните алтернативи в сектора, макар и ограничени
като проявление; работата на висококвалифицираните служители и ръководители и не на последно място изпълнението, редом със социалните приоритети, на съпътстващите, но еднакво важни за сектора стопански дейности.
Ето защо, посредством резултатите от емпиричното проучване, би могло да
се потвърди, че ако социалните цели и дейности са задължителното условие
при създаването (регистрацията) на нестопанските социални предприятия в
нашата страна, то постигането на стопанските цели и приоритети представлява необходимо условие, гарантиращо тяхното функциониране и растеж.
Социалните иновации имат ключово значение при стартирането на социалните предприятия. С растежа и с развитието на самите нестопански
структури тяхната роля нараства значимо. Резултатите доказват нееднозначно, че социалните иновации се превръщат в най-важния фактор, който обуславя перспективите на социалните предприятия в страната.
Въпреки установените по-горе резултати, процесът на управление на
социалните иновации има случаен, а не целенасочен, планиран, организиран
и контролиран характер. В потвърждение, изследването доказва, че предприемаческото управление, като системен и непрекъснат във времето процес
на създаване на системни, социални иновации, е неприложима съвременна
концепция в нестопанския сектор на настоящия етап на неговото функциониране и развитие.
По примера на социалните иновации техните приноси имат значима
роля за развитието на социалните предприятия. 70% от анкетираните ръководители определят, че приносите от социалните иновации имат важно значение за растежа и за развитието на техните предприятия. По-детайлното
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проучване по този въпрос доказва, че постигнатите приноси водят до реални
и значими промени в рамките на социалните предприятия. Над половината
от анкетираните лица са установили подобрения по посока на развитие на
организационния капацитет, предприемачеството и управлението на нестопанските субекти. В същото време проучването не съдържа достатъчно доказателства за директно влияние на приносите на социалните предприятия и
иновации за развитие на социалната среда. Сред главните причини за това са
слабости в процесите на управление на социалните иновации и техните приноси. Тези слаби страни са основание за извеждането на някои насоки за
развитие на предприятията и предприемачеството в нестопанския сектор на
нашата страна.
Като обобщение на реализираното емпирично изследване може да се
каже, че са налице доказателства, потвърждаващи обобщаващото твърдение
(научна теза): социалните иновации, като продукт на социалните предприятия в нестопанския сектор на Р България, реализират социални и икономически приноси за развитие в по-голяма степен на социалните предприятия
отколкото на социалната среда.
При провеждането на емпиричното изследване, редом с доказателствата по повод на изследователската теза, са установени някои факти и резултати, които определят нови доводи при съдържателната характеристика и интерпретация на социалните предприятия, на социалните иновации и тяхната
релация. Доказва се, че социалните предприятия и социалните иновации са
взаимосвързани приложни концепции по произход, по съдържание и по
проявление. Тяхното интегрирано изследване позволява изследванията да се
концентрират върху приносите на социалните структури и техните иновации
като по-слабо проучени въпроси в нестопанската практика на нашата страна.
Поради обективни съображения и обстоятелства други допускания
(хипотези), представени в логическия модел на изследването, не са доказани
в тази студия. Така например не се потвърди по емпиричен път твърдението,
че социалните предприятия и иновации са управленски механизми за постигане на целенасочена промяна на социалната среда. Не се доказват и допусканията, че промяната в средата е предпоставка за формиране и за развитие
на нови социални предприятия, както и че системният процес на формиране
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и на развитие на социални предприятия и иновации води до системна промяна на средата, т.е. до нейната трансформация.
Насоки за развитие на социалните предприятия
и на социалните иновации в нестопанския сектор на Р България
Изведените насоки при изследването на социалните предприятия и социалните иновации са в полза основно на ръководителите предприемачи
от нестопанския сектор в нашата страна. Представените в изложението
насоки са следствие на установени по емпиричен път резултати и доказани
научни хипотези. Те се отнасят, от една страна, до стратегическата ориентация на ръководителите за развитието на социалните предприятия и на социалните иновации, а от друга, до необходимостта от специализирано обучение в сферата на социалните иновации и предприемачество.
Стратегическа ориентация в развитието на социални предприятия
и на социални иновации в нестопанския сектор на Р България
Изследваните социални структури в нестопанския сектор на нашата
страна реализират иновации. Те притежават фокус, концентриран основно
към новите социални продукти, услуги и техните пазари. Изведените направления в голяма степен гарантират оцеляването на социалните предприятия в сложната и динамична социална среда. Тя (средата) се характеризира
със слаба държавна подкрепа (институционална и законотворческа), липса
на директна финансова помощ от програми на Европейския съюз (с две изключения: Българо-швейцарска програма за сътрудничество към Норвежкия
финансов механизъм и Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство), негативна обществена репутация, проблеми в сферата на
управлението и др.
В резултат на това социалните иновации в нестопанския сектор са ограничени като обхват и са концентрирани към постигане и поддържане на
най-важните и значимите конкурентни предимства, гарантиращи оцеляване,
а не растеж и развитие на социалните предприятия. Липсва поглед към подългосрочни и стратегически конкурентни предимства, например нови работни места, технологично развитие, формиране и приложение на иновативни модели на управление и др.
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Съобразно установените негативни обстоятелства, в повечето от изследваните социални предприятия, дейностите по управление на социалните
иновации се извършват спонтанно, без да е налице цялостна система от мерки за целенасочено им формиране и реализация. В противовес на това теоретичното изследване установи, че социалните иновации и предприемачество
би трябвало да се осъществяват целенасочено, планирано и системно. Това
предполага поставяне на цели, изготвяне на бюджети, планове, програми и
стратегии по управление на иновациите и предприемачество в нестопанските структури. Тези стратегически елементи би следвало да се формират в
дългосрочен, средносрочен и краткосрочен хоризонт и да се реализират във
времето като постоянен и системен управленски процес.
Ето защо, за да осъществяват системни социални иновации, нестопанските ръководители би трябвало да приложат в своята управленска практика
принципите на съвременната управленска технология, на предприемаческото управление. Това означава ръководителите предприемачи да превърнат
предприемачеството, управлението и стратегическото управление в единен,
интегриран и непрекъснат във времето процес.
Обучение по социално предприемачество и социални иновации
като фактор за развитие на социални предприятия
В съвременния свят образованието е предпоставка за изграждане на
иновационна среда, формирането на интелектуална собственост и разпространението на иновации в социалната действителност. Посочените доводи
водят до необходимостта от тясно специализирано обучение по социално
предприемачество и иновации, осъществявано в краткосрочни програми,
насочени към усъвършенстване на практиките на социалните ръководители.
Обучението би следвало да има ясен приложен характер и да се осъществява
в различни направления: посещения на водещи лектори, контакти с потенциални потребители на социални услуги, презентации на социални институции, тестове на подбрани социални продукти и пр. Съществува и обективна
възможност за усвояване на нови знания и адаптация на тези знания в българската бизнес среда от доказани чуждестранни експерти и консултанти в
областта на социалното предприемачество и управление.
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Реализацията на посочените и други приоритети би следвало да доведе
до по-точно идентифициране на неудовлетворени социални нужди, до директни връзки с потенциалните потребители, до по-висока ефективност на
предприетите социални действия, до реални и значими приноси за развитие
на социалната среда. Образованието би могло да доведе до ново качествено
състояние на предприемаческите процеси в нестопанските предприятия, до
последващи иновации, до нови работни места, до решаване на съществуващите многобройни секторни проблеми и т.н.
За изпълнение на посочените и други „добри” намерения, предприятията следва да осигурят ресурс – организационен и финансов. Този ресурс,
според проведените емпирични изследвания в третия сектор на нашата
страна, е ограничен и недостатъчен. Възможности в това отношение се съдържат в програми за развитие на организационния капацитет на българските социални предприятия. По отношение на образованието по социално
предприемачество и иновации предприятията имат възможности за финансиране по програми на Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство за предоставяне на помощ (финансова и, или консултантска)
чрез конкурентен подбор на проекти.
В обобщение, насоките към ръководителите на нестопанските социални предприятия имат препоръчителен характер и не изчерпват възможностите, лостовете и механизмите за усъвършенстване на процесите по тяхното
предприемачество и управление. За развитие в перспектива на нестопанския
сектор е необходима целенасочена и активна държавна политика в подкрепа
на социалните предприятия и на социалните иновации.
Заключение
Социалните предприятия и социалните иновации са „пресечна точка”
на класическите подходи в предприемачеството – икономически, социологически, психологически и културен. Тези подходи традиционно разделят
обществените науки на „два лагера”, всеки със своите школи, течения и
направления. От едната страна са икономистите, които гледат на предприемачеството като на променлива, зависеща основно от икономическите фак-
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тори и до голяма степен независеща от социалната среда. Вторият „лагер” е
на учени, представители на други социални дисциплини. Те са склонни да
разглеждат предприемачеството като променлива, дълбоко вкоренена в социалната среда, създадена от тази среда и развиваща я.
В резултат на това проучванията и анализите, посветени на социалните
предприятия и на социалните иновации, предполагат прилагане на интегриран подход към научните изследвания. Този подход признава ключовото
значение на социалните фактори в предприемачеството, но също така и въздействието на предприемачеството върху формирането и развитието на социалната среда. Този интердисциплинарен по своята същност подход е приложен в това изследване. Той подпомага по-достоверното тълкуване на многостранната природа на социалните предприятия и на социалните иновации.
Прилагането на интегрирания подход в проучването доказа някои важни теоретични твърдения. На първо място, установи се, че социалните предприятия в нестопанския сектор представляват организационни, институционални форми, посредством които се реализират социалните иновации. На
второ място, прилагането на интердисциплинарния подход позволи социалните предприятия и социалните иновации да се изследват, анализират и оценяват като съставни, взаимосвързани елементи на социалната среда.
Социалната среда, анализирана в изследването, от позицията на нестопанския сектор, изпълнява две важни функции. От една страна, тя представлява своеобразен източник за формиране и за развитие на социални предприятия и иновации: средата „осигурява” на предприятията т.нар. социални
нужди, които следва да бъдат удовлетворени по иновативен път. От друга
страна, социалната среда влияе върху възможностите за растеж, респективно регрес, на социалните предприятия и на техните иновации, посредством
регулаторни, законотворчески и други инициативи. В подкрепа на това,
именно пропуските в тези законотворчески и регулаторни механизми са
основание за множеството установени в разработката проблеми, характерни
за функционирането на нестопанския сектор на нашата страна.
В резултат на посоченото можем да обобщим, че нестопанските социални предприятия са необходимото условие, благодарение на което се формират и реализират социалните иновации в сектора. В същото време соци-
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алните иновации със своето въздействие и приноси „надхвърлят” условните
граници на социалните структури. Те (иновациите) намират по-широко проявление в конкретна област (области) на социалната среда. Интегрираното
изучаване на социалните предприятия, на иновациите и на социалната среда,
позволява да се направи и обобщаващият извод, че социалните предприятия
в нестопанския сектор представляват форма, под която се осъществява социална предприемаческата активност; социалните иновации са израз на съдържанието на предприемачеството в социален аспект.
Емпиричното изследване на приносите на социалните предприятия и
иновации в изследването доказа, че отъждествяването на резултатите на
социалните предприятия в нестопанския сектор с характеристиките на социалната среда е в голяма степен неправилно. В този случай се пренебрегва
процесът на управление на нестопанските социални предприятия и на техните иновации. Освен това извършеното проучване в емпиричен план доказа, че е погрешно да се проучват социалните структури, без да се изследва
естествената социална среда, в която те функционират и еволюират. Причината за това е, че целите, дейностите, сферите на проявление и други характеристики на социалните предприятия и на социалните иновации в нестопанския сектор са отражение, в голяма степен, на заплахите и възможностите на социалната среда. Този факт допринася за множеството проблеми от
институционален, организационен, финансов и правен характер на социалните структури в нестопанския сектор на нашата страна.
Настоящото емпирично проучване установи, не на последно място, че
социалните иновации въздействат върху социалната среда под формата на
принос или приноси. Приносите следва да променят социалната реалност,
като обектите, формите и измеренията на промяната зависят от множество
външни и вътрешни фактори. Промяната предполага формиране на ново
качествено състояние на средата. „Новото” състояние на средата пък представлява основа за растеж и за развитие на съществуващи социални предприятия и иновации, както и за поява на нови социално-икономически структури и нововъведения. В допълнение, т.нар. ново състояние на средата би могло да има синергичен ефект върху формирането и развитието на социалните
предприятия и иновации в нестопанския сектор. По този повод извършеното
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изследване определи по емпиричен път, че приносите на социалните структури в нашата страна оказват влияние преди всичко върху тяхната вътрешна
среда, върху организационните им механизми, стратегии и ресурси. В допълнение на това проучването установи, че промяната във вътрешноорганизационен план е динамичен във времето процес, който преобразува самите
социални предприятия и техните иновации. В резултат на това тезата на изследването е доказана при възприетите за проучването ограничения.
При по-задълбоченото изследване на външната обкръжаваща за социалните предприятия среда и при оценката на нейния синергичен ефект е необходим комплексен подход. Този подход, освен социалните предприятия и
иновации, следва да включва още приносите на отделните личности, на домакинствата, на групите. Не би следвало да се пренебрегва и ролята на регионалните, на националните и на наднационалните институции и на техните
политики за развитие на приоритетните й области – здравеопазване, сигурност, образование, спорт, култура и др.
За да се постигне по-голям познавателен ефект относно формирането и
развитието на социалната среда, би следвало усилията на проучванията да се
концентрират както по отношение на социалните предприятия, така и по
повод на бизнес предприятията и на техните приноси. Взаимното изучаване
на социалните и на традиционните предприятия, в перспективата на бъдещи
изследвания, би позволило задълбочено проучване и анализ на взаимодействията помежду им, с цел развитие на техния организационен и управленски
капацитет. Интегрираното знание би усъвършенствало и двете основополагащи концепции и би довело до развитие и усъвършенстване на техните
приноси в полза на хората и на природата.
В резултат на посочените по-горе и доказани по емпиричен път констатации, има достатъчно основания да се потвърди, че целите и задачите на
изследването са реализирани в не малка степен. В обобщен и синтезиран вид
по-важните изводи от извършеното интегрирано проучване на социалните
предприятия и на социалните иновации, по примера на нестопанския сектор
в нашата страна, са:
· Съдържанието и значението на съвременните социални предприятия
и социални иновации могат да бъдат изследвани, анализирани и оценени в
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контекста на социалните и на икономически глобалните предизвикателства
от края на XX и началото на XXI век.
Социалните предприятия и социалните иновации са съвременни
предприемачески и управленски концепции. Обединяването им в единна
изследователска рамка представлява иновативен подход за усъвършенстване
на съществуващото и за формиране на ново знание.
Социалните предприятия в нестопанския сектор са ново поколение
предприятия, фокусирани върху предоставянето на социални полезности и
разрешаването на множеството обществено значими проблеми по иновативен път.
Социалните предприятия в нестопанския сектор на Р България са социални и икономически инструменти за целенасочено въздействие върху
социалната среда и управленски механизми за осъществяване на социална и
икономическа промяна (трансформация).
Промяната на социалната среда, по примера на нестопанския сектор,
се осъществява благодарение на приносите на социалните предприятия и на
техните иновации, реализирани посредством предприемачески и управленски въздействия за решаване на социалните, икономическите и екологичните
предизвикателства на новия век.
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A STUDY OF SOCIAL ENTERPRISES AND SOCIAL INNOVATION
IN THE NON-COMMERCIAL SECTOR
Chief Assist. Prof. Dr Yuliyan Narlev
Abstract
The social enterprises and social innovation in the non-commercial sector have a
substantial contribution to the affirmation of democratic values in our society, to the
formation of public social policies of the state and the municipalities, to the active
participation of Bulgarian citizens in the solving of their social problems. In a narrower
sense, the non-commercial sector has a significant role in the sphere of coordination,
freedom of information, sharing of knowledge. As a result of this, the present study has as
its goal to study, analyse and assess applied aspects of social enterprises and social
innovation in the non-commercial sector of Republic of Bulgaria, and on that basis to
draw and systematize their contributions, as well as the guidelines for their improvement,
for the purpose of developing social enterprises and the social environment.
The applied study of social enterprises and social innovation includes a wide range
of methods and tools. Initially the research strategy is focused on the study, analysis and
assessment of the categories we are interested in on the basis of secondary research. In a
more detailed study of social innovation in the non-commercial sector there is used the
so-called "content analysis". In the study of the systems for monitoring and evaluation of
the contributions of social enterprises and social innovation in the non-commercial sector
there are also used case studies.
As a result of the conducted research there are found important issues concerning
the formation and realization of social enterprises and innovations in the non-commercial
sector of this country. There is proven the lack of systematized, statistical information on
the implemented innovations and contributions in the non-commercial sector of Republic
of Bulgaria; the multiple registers for recording the non-profit structures in this country,
respectively the various institutions responsible for their monitoring control. The
established weaknesses lead to the formulation of guidelines for improving the social
enterprises and innovations in the non-commercial sector of this country.
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