
УНИ ВЕРСИ ТЕТ ЗА НАЦИ О НАЛНО  И  СВЕТО ВНО  СТО ПАНСТВО
Ф И НАНСО ВО -С ЧЕТО ВО ДЕН Ф АКУЛТЕТ

ВИ СШ Е УЧИ ЛИ Щ Е ПО  ЗАСТРАХО ВАНЕ И  Ф И НАНСИ

СБОРНИК С ДОКЛАДИ

ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

на тема

„ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

И ПОДХОДИ ЗА РЕШЕНИЯ”

13 ноември 2014 г.
УНСС, София

Под патронажа на Ректора на УНСС 
проф. д.ик.н. Стати Статев





 

 
3

 

Ñúäúðæàíèå

Content

1. Ïðîô., ä.èê.í. Èâàí Äóøàíîâ, êàòåäðà „Ñ÷åòîâîäñòâî è àíàëèç“, Ôèíàíñîâî-
ñ÷åòîâîäåí ôàêóëòåò ïðè ÓÍÑÑ, „Ä-ð õîíîðèñ êàóçà“ íà ÑÀ „Ä.À.Öåíîâ“, Ñâè-
ùîâ – „Íÿêîëêî âúïðîñà ïðè ïðåäñòîÿùàòà íîâà çàêîíîâà óðåäáà íà ñ÷åòî-
âîäñòâîòî ó íàñ  (ñúñòàâ è íàñîêè çà ðåøàâàíå)”. ………………...............… 15

2. Ïðîô., ä.èê.í. Âåë÷î Ñòîÿíîâ, êàòåäðà „Ôèíàíñè·, Ôèíàíñîâî-ñ÷åòîâîäåí 
ôàêóëòåò ïðè ÓÍÑÑ – „Îòíîñíî íÿêîè ïðåäèçâèêàòåëñòâà ïðåä åâðîïåé-
ñêàòà èäåÿ è ïðàêòèêà íà èíòåãðàöèÿ”. ……………………….....................…. 23

3. Gianfranco Capodaglio, Full professor, Department of Management, University of 
Bologna – “The possible influence of the Directive 2013/34/EU of 26 June 2013 on 
the revision of Italian and Bulgarian accounting standards”. ..…........................… 32

4. Ïðîôåññîð. ä.ýê.í. Âàõîâè÷ Èðèíà, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé óíè-
âåðñèòåò, ê.ýê.í Ìàëèìîí Âèêòîðèÿ, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò, ê.ýê.í Çàáåäþê Ìèðîñëàâà, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò – „Ôîðìèðîâàíèå ðåãèîíàëüíîãî ðûíêà ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà 
â Óêðàèíå: ïåðñïåêòèâû ñî âñòóïîì â Åâðîïåéñêèé ñîþç“. ........................... 38

5. Ïðîôåññîð ä.ýê.í. Ðèçíûê Íàòàëèÿ Ñòåïàíîâíà, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé áàí-
êîâñêîãî äåëà Ëóöêîãî íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà; äîöåíò 
ê.ýê.í Êîðåöêàÿ Íàòàëèÿ Èâàíîâíà, çàìåñòèòåëü äåêàíà ôàêóëüòåòà ó÷åòà 
è ôèíàíñîâ Ëóöêîãî íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà; äîöåíò 
ê.ýê.í Ãàëóùàê Âàëåíòèíà Ëåîíèäîâíà, çàìåñòèòåëü äåêàíà ôàêóëüòåòà 
ó÷åòà è ôèíàíñîâ Ëóöêîãî íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà – 
„Ìåòîäè÷åñêèå ïîäõîäû ê îöåíêå è ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàòåãèè îáåñïå÷åíèÿ 
áåçîïàñíîñòè êîíöåíòðàöèè áàíêîâñêîé ñåòè â ðåãèîíàõ ñòðàíû“. .......... 44

6. Ïðîôåññîð ä.ýê.í ×åðíÿâñêàÿ Åëåíà Âàëåðüåâíà, êàôåäðà ôèíàíñîâîé ïîëè-
òèêè, äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ è êðåäèòà, Âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå Óêîîï-
ñîþçà “Ïîëòàâñêèé óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è òîðãîâëè·, àñïèðàíò Ãîðáó-
íîâà Åëåíà Àíäðååâíà,  Âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå Óêîîïñîþçà “Ïîëòàâñêèé 



 
4

óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è òîðãîâëè· – „Ñèñòåìà ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ 
Óêðàèíû: îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ, ñóùíîñòü è ðåçóëüòàòû 
ðåôîðìèðîâàíèÿ“. ................................................................................................ 54

7. Äîöåíò êàôåäðû áàíêîâñêîãî äåëà, ê.ý.í Òàòüÿíà Êîðîá÷óê, Ëóöêèé íàöèîíà-
ëüíûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò; Ëþäìèëà Êîðîá÷óê, äîöåíò êàôåäðû ýêî-
ëîãèè, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò – „Ê ïðîáëåìàì áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà“. ............................................................................................................... 65

8. Äîöåíò, ê.ý.í Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Ïûðèã, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõ-
íè÷åñêèé óíèâåðñèòåò – „Ïëàòåæíûå ñèñòåìû è èõ âëèÿíèå íà ðàçâèòèå 
ýëåêòðîííîé êîììåðöèè â Óêðàèíå“. ................................................................. 70

9. Associate Professor Yurko Igor, PhD, Poltava University of Economics and Trade, 
Yurko Daria – „Main Trends of Ukraine Internal Trade Investment Component 
Development“. ........................................................................................................ 76

10. Äîöåíò ä.ý.í. Ïåä÷åíêî Íàòàëèÿ Ñåðãååâíà, êàôåäðà ôèíàíñîâ, Âûñøåå 
ó÷åáíîå çàâåäåíèå Óêîîïñîþçà “Ïîëòàâñêèé óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è òîð-
ãîâëè·, àññèñòåíò Äóäà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà, êàôåäðà ôèíàíñîâ, Âûñøåå 
ó÷åáíîå çàâåäåíèå Óêîîïñîþçà “Ïîëòàâñêèé óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è òîð-
ãîâëè· - «Ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ äåôèíèöèè «èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà ðå-
ãèîíà» è îñíîâíûå ïðîáëåìû åå ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ». ......... 83

11. Äîö. ä-ð Ïðåñèÿíà Ñòîéêîâà Íåíêîâà, ÓÍÑÑ - „Îáùèíñêèòå èíâåñòèöèè â 
EÑ è â Áúëãàðèÿ – ñúñòîÿíèå, ïðåäèçâèêàòåëñòâà è ïåðñïåêòèâè“. ........... 91

12. Associate Professor in Global Entrepreneurship and FDI, PhD Aristidis Bitzenis, 
University of Macedonia, Panagiotis Kontakos, Panagiotis Mitrakos – „Tax Morale 
and Compliance: Evidence from Small and Medium Enterprises in Greece“. ..... 100

13. Äîö. ä-ð Ñèëâèÿ Òðèôîíîâà Òðèôîíîâà, ÓÍÑÑ - „Äúëãîâàòà êðèçà â Ãúðöèÿ: 
êëþ÷îâè ìîìåíòè”. ............................................................................................ 105

14. Äîö. ä-ð Ñòàíèñëàâ Äèìèòðîâ Ïåòêîâ, ÂÓÇÔ – „Ïðèëîæåíèå íà äîáðî êîðïî-
ðàòèâíî óïðàâëåíèå ïðè êàïèòàëîâèòå ïåíñèîííè ôîíäîâå â Áúëãàðèÿ“.   ......
.............................................................................................................................. 116

15. Äîö. ä-ð Âàíüî Õðèñòîâ Êîíñóëîâ, ÏÓ „Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè·, äîö. ä-ð Ñòàíè-
ìèð Êàáàèâàíîâ – „Ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà ïðåä ôèñêàëíàòà ïîëèòèêà“. .. 125

16. Äîö. ä-ð Ëþáêà Ìëàäåíîâà Öåíîâà, Äîêòîðàíò Äàíèåëà Âåíöèñëàâîâà Ãåîð-
ãèåâà, Ìåæäóíàðîäíî Âèñøå Áèçíåñ Ó÷èëèùå – Áîòåâãðàä – „Ðîëÿ íà ñåäìà 
ðàìêîâà ïðîãðàìà çà ñòèìóëèðàíå íà íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêàòà äåéíîñò 
íà îðãàíèçàöèèòå ñ íåñòîïàíñêà öåë“. ........................................................... 132

17. Ãë. àñ. Âàëÿ Âàñèëåâà, ÓÍÑÑ – “Áàíêîâîòî ïîòðåáèòåëñêî êðåäèòèðàíå â 

 



 

 
5

Áúëãàðèÿ”. ............................................................................................................ 140

18. Ãë.àñ. ä-ð Ãåðãàíà Èëèåâà Ìèõàéëîâà-Áîðèñîâà, ÓÍÑÑ - „Ôàêòîðè çà èçìåíå-
íèåòî íà áàíêîâàòà åôåêòèâíîñò â Áúëãàðèÿ“. ........................................... 147

19. Ãë.àñ. ä-ð Åâãåíè Ðàéêîâ Ðàéêîâ, ÓÍÑÑ - „Àêòóàëíè ïðîáëåìè ïðè ôèíàíñèðà-
íåòî íà êîìïàíèè îò ðåàëíèÿ ñåêòîð â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ (2013-2014 ã.)“. 
............................................................................................................................... 157

20. Ãë.àñ. ä-ð Âèêòîð Èâàíîâ Éîöîâ, ÓÍÑÑ - „Èçñëåäâàíå íà åëàñòè÷íîñòèòå íà 
èçíîñà è âíîñà â Áúëãàðèÿ“. .............................................................................. 165

21. Ãë.àñ. ä-ð Ïåòúð Ñòåôàíîâ Ìèòåâ, ÓÍÑÑ - „Ïðåäèìñòâà è íåäîñòàòúöè íà 
îáëàãàíåòî íà ôèíàíñîâèòå óñëóãè ñ ÄÄÑ“. .................................................. 176

22. Ãë. àñ. ä-ð Ðîñèöà Òîí÷åâà, ÓÍÑÑ - ãð. Ñîôèÿ - „Íåîáõîäèìîñò îò ôèíàíñîâî 
ïîíÿòèå çà õîëäèíã“ ........................................................................................... 182

23. Ãë. àñ. Äèìèòúð ×îáàíîâ, ÓÍÑÑ - „Ïðèåìàíåòî íà åâðîòî â Áúëãàðèÿ – àêòó-
àëíî ðàçâèòèå“ ................................................................................................... 191

24. Ãë.àñ. Âàíÿ Àòàíàñîâà Èâàíîâà, ÓÍÑÑ - „Åâðîïåéñêèÿò ñåêþðèòèçàöèîíåí 
ïàçàð – ñúñòîÿíèå, ïðîáëåìè è âúçìîæíîñòè çà âúçñòàíîâÿâàíå“ ............ 199

25. Àñ. ä-ð Ùåðüî Ñòåôàíîâ Íîæàðîâ, ÓÍÑÑ - „Âúçìîæíîñòè çà ïðèëàãàíå íà 
åêîôèñêàëíè èíñòðóìåíòè â óñëîâèÿòà íà ôèíàíñîâà êðèçà“ ..................... 210

26. Äîöåíò ê.ýê.í. Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà Ãàëàçþê, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè-
÷åñêèé óíèâåðñèòåò; Çåëèíñêàÿ Îëüãà Íèêîëàåâíà, ê.ýê.í., äîöåíò êàôåäðû 
ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè è ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìèêè – „Ñèñòåìà ïîêàçàòå-
ëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå ïðåäïðèÿòèé â ñîâðåìåííûõ 
óñëîâèÿõ“. ............................................................................................................. 218

27. Äîöåíò êàôåäðû ôèíàíñîâ, ê.ýê.í. Îëåêñàíäðåíêî Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, Ëóö-
êèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò – „Ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîí-
íîé áåçîïàñíîñòè ðåãèîíîâ“. ........................................................................... 225

28. Äîöåíò, ê.ýê.í. Äîðîø Âèêòîðèÿ Þðüåâíà, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷å-
ñêèé óíèâåðñèòåò – „Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ â Óêðàèíå“. .................................................................................... 234

29. Äîöåíò, ê.ýê.í. Ëþòàê Åëåíà Íèêîëàåâíà, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò – „Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ òóðèñòè÷åñêîé ñåêòîðà â Óêðàèíå 
è ìèðå“. ................................................................................................................ 239

30. Äîöåíò, ê.ýê.í. Îêñàíà Àíàòëîòèåâíà Óðáàí, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè-
÷åñêèé óíèâåðñèòåò; Õâèùóí Íàäèÿ Âèòàëèåâíà, ê.ýê.í., äîöåíò êàôåäðû 
ýêîíîìèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà – „Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííûõ 



 
6

òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîðïîðàöèé â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè“. ........................ 246

31. Äîöåíò ê.ýê.í. Íî÷îâíàÿ Þëèÿ, Ïîëòàâñêèé óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è òîð-
ãîâëè; Ðàäåâè÷ Òàòüÿíà, àññèñòåíò, Ïîëòàâñêèé óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è 
òîðãîâëè - “Ñóùíîñòü êàïèòàëüíûõ èíâåñòèöèé êàê ýêîíîìè÷åñêîé êàòå-
ãîðèè”. ................................................................................................................. 252

32. Ãë.àñ. ä-ð Ãåðãàíà Èëèåâà Ìèõàéëîâà-Áîðèñîâà, ÓÍÑÑ, Ëú÷åçàð Äèìèòðîâ 
Áîðèñîâ, Ìèíèñòåðñòâî íà èêîíîìèêàòà è åíåðãåòèêàòà - „Ñúñòîÿíèå íà 
ïëàòåæíèÿ áàëàíñ ñëåä âúâåæäàíåòî íà ïàðè÷íèÿ ñúâåò â Áúëãàðèÿ“. ..... 259

33. Àñ. ä-ð Âàëåðè Èâàíîâ Àïîñòîëîâ, ÓÍÑÑ - „Äîïúëíèòåëíîòî çàäúëæèòåëíî 
ïåíñèîííî îñèãóðÿâàíå – ñúâðåìåííè ïðåäèçâèêàòåëñòâà”. ...................... 271

34. Àñ. ä-ð Àãëèêà Áîæèäàðîâà Êúíåâà, ÓÍÑÑ - „Àíàëèç íà ñàëäîòî ïî òåêóùàòà 
ñìåòêà íà ïëàòåæíèÿ áàëàíñ íà Áúëãàðèÿ“. .................................................. 278

35. Àñ. ä-ð Èâàí Âèêòîðîâ Êîñòîâ, ÓÍÑÑ - „Ïðåäèçâèêàòåëñòâà è íîâè àêöåíòè 
ïðè ôèíàíñîâèÿ àíàëèç íà áúëãàðñêèòå ïðåäïðèÿòèÿ“. ............................... 286

36. Àñ. ä-ð Äèÿíà Ìèòåâà, êàòåäðà „Ôèíàíñè“ ïðè ÓÍÑÑ - „Íîâè èçìåðåíèÿ íà 
ìîðàëíèÿ ðèñê ïðè ãàðàíòèðàíåòî íà äåïîçèòèòå ñëåä ôèíàíñîâàòà êðèçà“ 
.............................................................................................................................. 294

37. Ä-ð Ìèëåíà Ìèîäðàã Êîâà÷åâè÷, ÓÍÑÑ - „Ñëúí÷åâî èëè îáëà÷íî – åôåêòúò 
âúðõó äúðæàâíèÿ äúëã“. ...................................................................................... 302

38. Äîêòîðàíò Äåñèñëàâà Æåëåâà Êàë÷åâà, ÓÍÑÑ - „Äúëãîâî ôèíàíñèðàíå è áúë-
ãàðñêèòå îáùèíè“. ............................................................................................ 309

39. Äîêòîðàíò Íîðà Ãåîðãèåâà Ìàëàìîâà, ÓÍÑÑ - „Ïðåêèòå ÷óæäåñòðàííè èí-
âåñòèöèè â Áúëãàðèÿ è âëèÿíèåòî èì âúðõó ÁÂÏ“. ......................................... 317

40. Äîêòîðàíò Ñèìîíà Õðèñòîâà Ãàíîâà, ÓÍÑÑ - „Ñúâðåìåííè èíâåñòèöèîííè 
ñòèëîâå ïðè ôîðìèðàíå è óïðàâëåíèå íà ïîðòôåéëè îò íåäâèæèìè èìîòè“. ..
.............................................................................................................................. 326

41. Äîêòîðàíò Çîðíèöà Áîðèñîâà Éîðäàíîâà, ÓÍÑÑ - „Èêîíîìè÷åñêè àíàëèç íà 
Çàêîíà çà êðåäèòèðàíå íà ñòóäåíòè è äîêòîðàíòè“. .................................. 334

42. Äîêòîðàíò Âåíöèñëàâà Âåíöèñëàâîâà Ñòàí÷åâà, ÓÍÑÑ - „Ïðîáëåìè ïðåä 
çàñòðàõîâàòåëíèòå êîìïàíèè â Áúëãàðèÿ îò ãëåäíà òî÷êà íà ïëàòåæîñïî-
ñîáíîñòòà“. ....................................................................................................... 343

43. Õîí.àñ. Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâà Áàëêàíñêà, ÓÍÑÑ - „Ðåãóëèðàíå íà êðåäèòíèÿ 
ðèñê ñúãëàñíî Áàçåë 3“. ...................................................................................... 351

44. Ñòóäåíò Òåîäîñè Äàí÷åâ Ãîñïîäèíîâ, ÓÍÑÑ - „Íà÷èíè çà ïðåâåíöèÿ íà èçìà-
ìèòå ñúïúòñòâàùè åëåêòðîííèòå ñèñòåìè çà ðàçïëàùàíå “. ................. 363

 



 

 
7

45. Ïðîôåññîð ê.ýê.í. Èðèíà Áîðèñîâíà Ñàäîâñêà; Íàãèðñêàÿ Åêàòåðèíà Åâãå-
íüåâíà, ê.ýê.í, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ó÷åòà è àóäèòà, Ëóöêèé íà-
öèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò – „Ýêîëîãè÷åñêèé ó÷åò è îò÷åòíîñ-
òü â ñèñòåìå óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ“. ............................. 371

46. Ïðîôåññîð ê.ýê.í. Êàðïåíêî Îëüãà Âàñèëüåâíà, êàôåäðà áóõãàëòåðñêîãî ó÷å-
òà è àóäèòà, Âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå Óêîîïñîþçà “Ïîëòàâñêèé óíèâåðñè-
òåò ýêîíîìèêè è òîðãîâëè· – „Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò êàê ïoääåðæêà ñèñòåìû 
âíóòðåííîãî êîíòðîëÿ ïðåäïðèÿòèÿ“. ............................................................ 378

47. Äîöåíò ê.ýê.í. Òêà÷óê Èðèíà Íèêîëàåâíà, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò – „Àêòóàëüíûå âîïðîñû îðãàíèçàöèè íà ïðåäïðèÿòèè âíóò-
ðåííåãî êîíòðîëÿ“. ............................................................................................ 384

48. Äîöåíò êàôåäðû ó÷åòà è àóäèòà, ê.ýê.í. ×óäîâåö Âèòàëèé, Ëóöêèé íàöèîíà-
ëüíûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò – „Ïðàêòè÷åñêèå âîïðîñû âíåäðåíèÿ ìåæ-
äóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè â Óêðàèíå“. ................. 391

49. Äîöåíò ê.ýê.í. Âèíîãðàäîâà Ìàðèíà Àëåêñååâíà, êàôåäðà áóõãàëòåðñêîãî 
ó÷åòà è àóäèòà, Âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå Óêîîïñîþçà “Ïîëòàâñêèé óíè-
âåðñèòåò ýêîíîìèêè è òîðãîâëè· - „Àêòóàëüíûå âîïðîñû êîíòðîëÿ êà÷åñò-
âà àóäèòîðñêèõ óñëóã â Óêðàèíå“. ..................................................................... 397

50. Äîöåíò ê.ýê.í. Êóëèê Âèêòîðèÿ Àíàòîëüåâíà, äîöåíò êàôåäðû áóõãàëòåð-
ñêîãî ó÷åòà è àóäèòà Âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå Óêîîïñîþçà “Ïîëòàâñêèé 
óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è òîðãîâëè· - «Òðàíñôîðìàöèÿ ïðèíöèïîâ áóõãàë-
òåðñêîãî ó÷åòà â óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ èííîâàöèîííûõ èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé». ...................................................................................................... 405

51. Äîö. ä-ð Ìàðêî Ëþáîìèðîâ Òèì÷åâ, ÓÍÑÑ – „Áàëàíñèðàíà ñèñòåìà çà ôèíàí-
ñîâî-ñ÷åòîâîäåí àíàëèç”. ................................................................................. 412

52. Äîö. ä-ð Ðîñèöà Íåäêîâà Èâàíîâà, ÓÍÑÑ – „Àñïåêòè íà àíàëèçà íà óñòîé÷è-
âîòî ðàçâèòèå íà áúëãàðñêèòå èíäóñòðèàëíè ïðåäïðèÿòèÿ“. ................... 422

53. Ãë.àñ. ä-ð Ãåîðãè Ñâåòëîçàðîâ Ïåòðóíîâ, ÓÍÑÑ – „Âèäíè ïîëèòè÷åñêè ëè÷íî-
ñòè“ â ñèñòåìàòà çà ïðîòèâîäåéñòâèå èçïèðàíåòî íà ïàðè“. .................. 430

54. Ãë.àñ. ä-ð Ìèãëåíà Àíòîíîâà Ïàâëîâà, ÓÍÑÑ - „Åëåêòðîííîòî âúçëàãàíå íà 
ïîðú÷êè - âàæåí ôàêòîð çà åôåêòèâíî ðàçõîäâàíå íà îáùåñòâåíèòå ñðåä-
ñòâà“. ................................................................................................................... 437

55. Ãë.àñ. ä-ð Àòàíàñêà Ôèëèïîâà – Ñëàí÷åâà, ÓÍÑÑ – „Íîâè òåíäåíöèè â ñ÷å-
òîâîäíîòî çàêîíîäàòåëñòâî“. ....................................................................... 446

56. Ä-ð Àëè Àëè Âåéñåë, ÂÓÇÔ – „Åäèííà ìåòîäîëîãèÿ íà êîíòðîëà è îäèòà – 
ïðåäèçâèêàòåëñòâî è ðåøåíèå“. ..................................................................... 453



 
8

57. Àñ. ä-ð Ëþáêà Êîñòàäèíîâà Êàìáóðîâà, ÓÍÑÑ – „Ñúâìåñòèìîñò íà êà÷åñò-
âàòà äîñòîâåðíîñò è óìåñòíîñò íà ôèíàíñîâàòà èíôîðìàöèÿ“. ............ 462

58. Àñ. ä-ð Êàëèíà Êàâàëäæèåâà, ÓÍÑÑ – „Óïðàâëåíñêî ðåøåíèå ïðè èçâåæäàíå 
íà ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò íà ôèíàíñîâ èíñòðóìåíò – âçåìàíèÿ/ çàäúë-
æåíèÿ“. ................................................................................................................. 470

59. Àñ ä-ð Ëèëÿíà Êàìáóðîâà, ÓÍÑÑ – “Ñ÷åòîâîäíè àñïåêòè íà îöåíêàòà íà íå-
ìàòåðèàëíèòå àêòèâè”. ................................................................................... 480

60. Ä-ð Áîðèñëàâ Àíäðååâ Áîÿíîâ, ÓÍÑÑ – „Âúçìîæíîñòè è íàãëàñè çà ïðèåìàíå 
è ïðèëàãàíå íà ÌÑÔÎ çà ÌÑÏ â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ: åìïèðè÷íî èçñëåäâàíå“. 
.............................................................................................................................. 487

61. Äîêòîðàíò Æàñìèíà Àíãåëîâà Òîøêîâà, ÓÍÑÑ – „Äúëæèì äàíúê è ñ÷åòîâîä-
íîòî ìó îò÷èòàíå îò ïðåäïðèÿòèåòî ïðè ïðèäîáèòè èìîòè, ÌÏÑ è ÒÁÎ“. 
.............................................................................................................................. 498

62. Äîêòîðàíò Èâà Äèìèòðîâà Òîäîðîâà, ÓÍÑÑ – „Ñ÷åòîâîäíà ïîëèòèêà íà õî-
òåëèåðñêîòî ïðåäïðèÿòèå â êîíòåêñòà íà ôèíàíñîâàòà ìó óñòîé÷èâîñò”. 
.............................................................................................................................. 508

63. Äîöåíò ê.ýê.í. Îêñàíà Àíàòîëüåâíà Íóæíàÿ, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷å-
ñêèé óíèâåðñèòåò – „Íîâûå òåíäåíöèè è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ èíòåãðà-
öèîííûõ ïðîöåññîâ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå Óêðàèíû“. .................................... 515

64. Äîöåíò, ê.ýê.í. Èðèíà Èëüèíè÷íà Áàáè÷, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò; Ñàðäà÷óê Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà, ìàãèñòðàíò êàôåäðû 
ó÷åòà è àóäèòà – „Ýêîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü êàê ìåòîä óïðàâëåíèÿ ýêîëîãè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ïðåäïðèÿòèÿ“. ........................................................... 522

65. Ñîèñêàòåëü êàôåäðû ó÷åòà è àóäèòà Ëèëèÿ Ðûêîâñêàÿ, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé 
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò – „Óïðàâëåí÷åñêàÿ îò÷åòíîñòü: èñòî÷íèê îöåí-
êè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ“. ..................................................................... 528

66. Ñîèñêàòåëü êàôåäðû ó÷åòà è àóäèòà Îëüãà Äåìêîâñêàÿ, Ëóöêèé íàöèîíà-
ëüíûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò – „Ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâ-
íûõ ôîíäîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé“. ....................................... 535

67. Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü, ê.ýê.í. Ñàìáóðñêàÿ Íàòàëèÿ Èâàíîâíà, êàôåäðà 
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àóäèòà, Âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå Óêîîïñîþçà 
“Ïîëòàâñêèé óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è òîðãîâëè·  – „Êîíòðîëü â ñèñòåìå 
ó÷åòíî-àíàëèòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: òåîðåòèêî-êîíöåïòóàëüíûé ïîäõîä“ 
.............................................................................................................................. 540

68. Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü Âîðîíèíà Âèêòîðèÿ Ëåîíèäîâíà, êàôåäðà áóõãàë-
òåðñêîãî ó÷åòà è àóäèòà, Âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå Óêîîïñîþçà “Ïîëòàâ-
ñêèé óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è òîðãîâëè·  - «Ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèÿ: ýêîíî-

 



 

 
9

ìè÷åñêàÿ ñóùíîñòü è âèäû». ........................................................................... 548

69. Äîêòîðàíò Èëîíêà Ñâèëåíîâà Äåíåâà, ÓÍÑÑ – „Õîìî èêîíîìèêóñ è áàëàí-
ñúò ëèêâèäíîñò - ðåíòàáèëíîñò“. ................................................................. 556

70. Äîêòîðàíò Ãàëÿ Àíãåëîâà Ìàí÷åâà, ÓÍÑÑ – „Ãëîáàëèçàöèÿ, Ïîëèòè÷åñêè 
ðèñê, Èíâåñòèöèîííè ôîíäîâå èëè êàê ïîëèòè÷åñêèÿò ðèñê îãðàíè÷àâà ãëî-
áàëèçàöèÿòà “. .................................................................................................... 566

71. Äîêòîðàíò Ëîðà Ãàòôàí Õàðóèë, ÓÍÑÑ – „Ïîâèøàâàíå åôåêòèâíîñòòà íà 
êîíòðîëà âúðõó îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè, ïðîâåæäàíè â èçïúëíåíèå íà åâðî-
ïåéñêè ïðîåêòè, îò ñòðàíà íà Óïðàâëÿâàùèòå îðãàíè íà îïåðàòèâíèòå 
ïðîãðàìè“. ........................................................................................................... 575

72. Äîêòîðàíò ßñåí Êðàñèìèðîâ Äàñêàëîâ, ÓÍÑÑ – „Çà äèñêîíòèðàíåòî è ïðè-
áëèçèòåëíèòå ñ÷åòîâîäíè îöåíêè ïðè ôèíàíñîâèòå èíñòðóìåíòè“. ...... 580

73. Äîêòîðàíò Ìàðòèí Âàëåíòèíîâ Òàí÷åâ, ÓÍÑÑ – „Ñ÷åòîâîäíè ïîäõîäè ïðè 
îò÷èòàíå íà àâàíñîâî ïîëó÷åíè ñðåäñòâà îò åâðîïåéñêè ïðîãðàìè è ïðîåê-
òè“. ...................................................................................................................... 588

74. Äîêòîðàíò Ðàäêà Ìåòîäèåâà Àíäàñàðîâà-Ãåîðãèåâà, ÓÍÑÑ – „Ôèíàíñîâî-
ñ÷åòîâîäåí àíàëèç íà Áàçåë III è èçèñêâàíèÿòà íà ÌÑÔÎ â îáëàñòòà íà áàí-
êîâîòî ïðîâèçèðàíå“. ........................................................................................ 598

75. Äîêòîðàíò Âàíèíà Ñòîèëîâà Äàíãúðñêà, ÓÍÑÑ – „Ñ÷åòîâîäíî îò÷èòàíå 
íà ðåïóòàöèÿòà âúçíèêíàëà â ðåçóëòàò íà áèçíåñ êîìáèíàöèÿ è íà ñúîò-
âåòíèòå îòñðî÷åíè äàíúöè“. .......................................................................... 607

76. Äîêòîðàíò Ãåîðãè Ãåíêîâ Íèêîëîâ, ÓÍÑÑ – „Êîíöåïòóàëíè àñïåêòè íà êëà-
ñèôèêàöèÿòà íà ôèíàíñîâèòå èíñòðóìåíòè ñ ïðàâî íà âðúùàíå ïðè èçäà-
òåëÿ“. ................................................................................................................... 615

77. Äèìèòúð Àòàíàñîâ Åëêîâ, Ñìåòíà ïàëàòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ – „Àäìè-
íèñòðàòèâåí êàïàöèòåò – êîíöåïöèÿ è îöåíêà â ñâåòëèíàòà íà ðåôîðìà-
òà íà ôîíäîâåòå íà ÅÑ ïðåç íîâèÿ ïðîãðàìåí ïåðèîä“. .............................. 623

78. Ìàãèñòúð Êèðèë Äèìèòðîâ Áàøèêàðîâ, ÓÍÑÑ – „Ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà íà 
íîâèòå ïðàâèëà çà ïðèçíàâàíå íà ïðèõîäè ïî ÌÑÔÎ 15“. ............................ 637

79. Ñòóäåíò Åëèçàáåò Åìèëîâà Àñåíîâà, ÓÍÑÑ – „Àêòóàëíè ïðîáëåìè, ñâúðçàíè 
ñ äåéíîñòòà íà ðåéòèíãîâèòå àãåíöèè è ðåãóëàöèÿòà èì â ÅÑ“. ............. 645

80. Ñòóäåíò Ìàðèàíà Äàí÷åâà Èëèåâà, ÓÍÑÑ – „Ôèíàíñîâèÿò êîíòðîë íà 
Ñìåòíàòà ïàëàòà âúðõó äåéíîñòòà íà ïîëèòè÷åñêèòå ïàðòèè“. ........... 653

81. Èâàí Ðóñåâ Ïàí÷åâ, ÓÍÑÑ – „Âëèÿíèå íà ïðîçðà÷íîñòòà â áàíêîâàòà ñôåðà 
âúðõó èíâåñòèòîðñêèòå è ïîòðåáèòåëñêèòå íàñòðîåíèÿ“. ..................... 661



 
10

82. Ïðîôåññîð ä.ýê.í. Ëþáîâü Ëåîíèäîâíà Êîâàëüñêàÿ, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé 
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò – „Îñîáåííîñòè âíåäðåíèÿ ëîãèñòè÷åñêîãî ìå-
íåäæìåíòà íà ïðåäïðèÿòèÿõ Óêðàèíû è íàïðàâëåíèÿ åãî ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ“. ..................................................................................................................... 669

83. Ïðîôåññîð ä.ýê.í. Áîæèäàðíèê Òàðàñ Âèêòîðîâè÷, Äåêàí ôàêóëüòåòà áèç-
íåñà, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò; Âîéòîâè÷ Ñåðãåé 
ßðîñëàâîâè÷, ê.ýê.í., äîöåíò êàôåäðû ìåíåäæìåíòà è ìàðêåòèíãà, Ëóöêèé 
íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò; Çàãîðóéêî Âèêòîð Ëåîíòüåâè÷, 
ê.ýê.í., äîöåíò êàôåäðû ìåíåäæìåíòà è ìàðêåòèíãà, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé 
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò – „Èñïîëüçîâàíèå ìàðêåòèíãîâîãî èíñòðóìåí-
òàðèÿ çàâåäåíèÿìè ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ óñëóã ñòðàí Åâðîñîþçà è Óêðà-
èíû“. ..................................................................................................................... 676

84. Ïðîôåññîð ä.ýê.í. Ðóäü Í. Ò., ïðîôåññîð êàôåäðû ïðèêëàäíîé ñòàòèñòèêè 
è ýêîíîìèêè òðóäà, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò; Ìàð-
÷óê Îëüãà Èãîðåâíà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè, ÃÁÓ «Âîëûíñêèé ðåãèîíàëüíûé öåíòð ç èíâåñòèöèé è ðàçâèòèÿ», ã. 
Ëóöê, Óêðàèíà – „Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ èííîâà-
öèîííûõ êëàñòåðíûõ ñòðóêòóð íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå“. .......................... 684

85. Professor Doctor of Economics Yelena Valerievna Chernyavskaya, Valentyna 
Leonidivna Ishchenko, Associate Professor, Candidate of Science, Poltava 
University of Economics and Trade – „Economics of Ukraine: Modern Condition 
and Tendencies for Development“. ...................................................................... 692

86. Äîöåíò ê.ýê.í. Ïóøêàð÷óê Èðèíà Íèêîëàåâíà, äîöåíò êàôåäðû ýêîíîìèêè è 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò; 
Äîöåíò ê.ýê.í. Âîëûí÷óê Þëèÿ Âèêòîðîâíà, äîöåíò êàôåäðû ýêîíîìèêè è 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,  Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò – 
„Ôàêòîðû àêòèâèçàöèè èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ“. .... 706

87. Äîöåíò ê.ýê.í. Ïîòёìêèíà Åëåíà Âàñèëüåâíà, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè-
÷åñêèé óíèâåðñèòåò – „Ìåõàíèçì êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì 
ïðåäïðèÿòèé îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû“. ............................ 713

88. Äîöåíò êàôåäðû ó÷åòà è àóäèòà Òàëàõ Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà, Ëóöêèé íà-
öèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò – „Îöåíêà ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëü-
íîñòè ïðåäïðèÿòèÿ íà îñíîâàíèè  óïðàâëåí÷åñêîé îò÷åòíîñòè“. ............ 719

89. Äîöåíò ê.ýê.í. Àðòþõ-Ïàñþòà Îëåíà Âàñèëіâíà, êàôåäðà áóõãàëòåðñüêîãî 
îáëіêó і àóäèòó, Âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä Óêîîïñïіëêè «Ïîëòàâñüêèé óíіâåð-
ñèòåò åêîíîìіêè і òîðãіâëі» – „Ñêëàäîâі åêîëîãî-åêîíîìі÷íîãî àíàëіçó äіÿëü-
íîñòі ïðîìèñëîâîãî ïіäïðèºìñòâà“. .............................................................. 725

90. Äîöåíò ê.ýê.í. Ëþáèìîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, êàôåäðà áóõãàëòåðñêîãî 
ó÷åòà è àóäèòà, Âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå Óêîîïñîþçà “Ïîëòàâñêèé óíè-
âåðñèòåò ýêîíîìèêè è òîðãîâëè·; àññèñòåíò Ëþáèìîâà Þëèÿ Àíàòîëüåâ-

 



 

 
11

íà., êàôåäðà äîêóìåíòîâåäåíèÿ è èíôîðìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ, Âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå Óêîîïñîþçà “Ïîëòàâñêèé 
óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è òîðãîâëè· – «Ñóùíîñòü è ñîñòàâëÿþùèå ñèñ-
òåìû èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì». ........... 731

91. Teaching and Postdoctoral Research Fellow, PhD Panagiotis Kontakos, University 
of Macedonia – „Challenging Higher Education in Bulgaria: “Hands on” devising an 
Energy Curriculum in Social Sciences“. ............................................................... 738

92. Äîö. ä-ð Éîðäàíêà Éîñèôîâà Ñòàòåâà, ÓÍÑÑ – “Èçëèçàíå îò ñïàñèòåëíà 
ïðîãðàìà íà äúðæàâè îò Åâðîïåéñêèÿ ïàðè÷åí ñúþç è óðîöè çà èêîíîìè÷åñêî 
ðàçâèòèå“. .......................................................................................................... 746

93. Äîö. ä-ð Ñâåòëà Áîãäàíîâà Áîíåâà, ÓÍÑÑ – „Ðàçõîäèòå çà îáðàçîâàíèå è íà-
óêà â öÿëîñòíèÿ äåáàò ïî ìíîãîãîäèøíàòà ôèíàíñîâà ðàìêà íà ÅÑ çà ïåðè-
îäà 2014 – 2020 ã.“ .............................................................................................. 756

94. Äîö. ä-ð Ìèðîñëàâà Ìèõàéëîâà Ïåé÷åâà, ÓÍÑÑ – “Ñîöèàëíèÿò îäèò - ôàêòîð 
çà óñòîé÷èâî ðàçâèòèå â ñúâðåìåííàòà èêîíîìèêà”. ................................. 765

95. Äîö. ä-ð Êèðèë Âàëåíòèíîâ Äèìèòðîâ, ÓÍÑÑ – „Ñúâðåìåííè àñïåêòè â îðè-
åíòèðàíåòî íà íîâè ñëóæèòåëè â áèçíåñ îðãàíèçàöèèòå“. ........................ 773

96. Äîö. ä-ð Âåðÿíà Òîäîðîâà Áîåâà, Òåõíè÷åñêè óíèâåðñèòåò – Ãàáðîâî – „Ìàð-
êåòèíã ïðè óïðàâëåíèåòî íà ïðîåêòè – ôàêòîðè çà óñïåõ“. ........................ 787

97. Andrea Mantovani Associate Professor of Economics, Department of Economics, 
University of Bologna – „Industrial Policy in the European Union: an Overview“. ...
.............................................................................................................................. 795

98. Ãë.àñ. ä-ð Ìàðèÿ Ñàøêîâà Âîäåíè÷àðîâà, ÓÍÑÑ – „Èçïîëçâàíå íà ñìàðò ìî-
äåëè ïðè óïðàâëåíèåòî íà ðèñêà âúâ âåðèãàòà íà äîñòàâêèòå“. ............... 804

99. Ãë.àñ. ä-ð Äîáðîñëàâ Åìèëîâ Ìîëëîâ, ÓÍÑÑ, Ãë. àñ. ä-ð Àíòîí Êîñòàäèíîâ, 
ÈÈÈ ïðè ÁÀÍ, Ñåêöèÿ „Ìåæäóíàðîäíà èêîíîìèêà“ – „Âåðèãèòå çà äîñòàâêà 
íà çúðíî â Áúëãàðèÿ: îñîáåíîñòè è ïðåäèçâèêàòåëñòâà“. ……………......… 812

100. Ãë.àñ. ä-ð Ìàÿ Àëåêñàíäðîâà Öîêëèíîâà, Ëåñîòåõíè÷åñêè óíèâåðñèòåò – 
„Åôåêòè îò íåñúâúðøåíàòà êîíêóðåíöèÿ âúðõó ïàçàðà: çàãóáà íà áëàãîñúñ-
òîÿíèå ïðè ìîíîïîë“. ........................................................................................ 821

101. Ïðîôåññîð ä.ýê.í. Ëþäìèëà Þðüåâíà Ìàòâèé÷óê, ïðîôåññîð êàôåäðû îõ-
ðàíû òðóäà è áåçîïàñíîñè æèçíåäåÿòåëüíîñòè, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõ-
íè÷åñêèé óíèâåðñèòåò;  äîöåíò ê.ýê.í. Åëåíà Âèêòîðîâíà Áàóëà, Ëóöêèé; äî-
öåíò ê.ýê.í. Òàòüÿíà Ëåîíòèåâíà Íèêèòþê, äîöåíò êàôåäðû ýêîíîìè÷åñêîé 
òåîðèè è ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìèêè – „Ñèñòåìà âûñøåãî åãî îáðàçîâàíèÿ â 
ôîðìèðîâàíèè èííîâàöèîííî - èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ òðàíñãðàíè÷íîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà“. ......................................................................................... 830



 
12

102. Äîöåíò ê.ýê.í.Òëó÷êåâè÷ Íàòàëèÿ, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé óíè-
âåðñèòåò; Ìàãèñòð ñïåöèàëüíîñòè «Ó÷åò è àóäèò» Íå÷èïîðóê Âèêòîðèÿ 
Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò – “Ïîíÿòèå ñîöèàëüíîé 
îòâåòñòâåííîñòè â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå“. ..................................... 837

103. Äîöåíò ê.ýê.í. Âàëåíòèí Òàëàõ, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé óíèâåð-
ñèòåò – „Ïðîòÿæåííîñòü ýêîíîìè÷åñêîãî öèêëà, êàê àòðèáóòèâíîå ñâîé-
ñòâî è îïðåäåëÿþùèé ïðèçíàê åãî ôîðìèðîâàíèÿ“. ...................................... 842

104. Äîöåíò ê.ýê.í. Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà Ïàâëþê, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè-
÷åñêèé óíèâåðñèòåò; Ñàâîø Ëàðèñà Âèêòîðîâíà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò êàôåäðû ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè è ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìèêè – 
„Âàæíîñòü ñòðàòåãè÷åñêîãî áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðè-
ÿòèÿ“. ................................................................................................................... 847

105. Äîöåíò ê.ýê.í. Ïàâëî ßðîñëàâîâè÷ Êðàâ÷óê, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷å-
ñêèé óíèâåðñèòåò; äîöåíò ê.ýê.í.  Êðàâ÷óê Îëåã ßðîñëàâîâè÷, äîöåíò êà-
ôåäðû ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè è ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìèêè; äîöåíò ê.ýê.í. 
Äçþáûíñêèé Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, äîöåíò êàôåäðûòîâàðîâåäåíèÿ è ýêñ-
ïåðòèçû â òàìîæåííîì äåëå – „Ýêîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû îáåñïå÷åíèÿ êîðïî-
ðàòèâíîé áåçîïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ“. ........................................................ 854

106. Äîöåíò, ê.ýê.í. Îëåêñåíêî Ëèëèÿ Âèêòîðîâíà., êàôåäðà Áèçíåñ-àäìèíèñòðè-
ðîâàíèÿ è ìåíåäæìåíòà âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, Âûñøåå 
ó÷åáíîå çàâåäåíèå Óêîîïñîþçà “Ïîëòàâñêèé óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è òîð-
ãîâëè· - „Ìîäåëè îðãàíèçàöèè íàöèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ñèñòåì“. ...... 860

107. Ph.D candidate, Ivanna V. Bodak, National Technical University, Lutsk, Ukraine – 
„Food security in modern society“. ....................................................................... 867

108. Àñïèðàíò ×óëü Åëåíà Ìèõàéëîâíà, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé óíè-
âåðñèòåò – „Ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ðåãèîíàëüíîé 
êðåàòèâíîé ýêîíîìèêè â Óêðàèíå“. .................................................................. 871

109. Àñïèðàíò Ôðàí÷óê Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò -  „Îïûò ðåàëèçàöèè ïðèíöèïîâ Àêòà ìàëîãî áèçíåñà â ñòðà-
íàõ ÝÑ êàê ïðåäïîñûëêà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåãèîíàõ Óêðà-
èíû“. ..................................................................................................................... 878

110. Àñïèðàíò Óñòüÿí Àëåêñàíäð Âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå Óêîîïñîþçà “Ïîë-
òàâñêèé óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è òîðãîâëè· - «Èíòàðìàðêåòèíã êàê ñî-
âðåìåííàÿ êîíöåïöèÿ ìàðêåòèíãà». ............................................................... 885

111. Àñ. ä-ð Ñèëâèÿ Äèìèòðîâà Ãåîðãèåâà, ÓÍÑÑ – „Ôèíàíñèðàíå íà ïðåäïðèåìà-
÷åñêè (áèçíåñ) ïðîåêò“. .................................................................................... 893

112. Ä-ð Ìèëêà Éîñèôîâà, êàòåäðà „Íàöèîíàëíà è ðåãèîíàëíà ñèãóðíîñò· ÓÍÑÑ – 
„Êîðóïöèÿòà –ïîäêóïè, èçìàìè è òÿõíîòî âëèÿíèå âúðõó áèçíåñà è èêîíîìè-

 



 

 
13

êàòà“. .................................................................................................................. 901

113. Àñ. Äàíèåëà Ìèë÷åâà Öâåòêîâà, ÓÍÑÑ – „Ìîòèâàöèÿ íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè 
â îðãàíèçàöèÿòà ÷ðåç âúòðåøíîôèðìåíî ïðåäïðèåìà÷åñòâî“. ................. 910

114. Äîêòîðàíò Àòàíàñ Ôèëèïîâ Òîòëÿêîâ, ÓÍÑÑ – „Ìàðêåòèíãîâè ñòðàòåãèè 
âúâ âèíîïðîèçâîäñòâîòî“. ............................................................................... 916

115. Äîêòîðàíò Ðàëèöà Ðóìåíîâà Äîé÷èíîâà, ÓÍÑÑ – „Eëåêòðîííîòî îáó÷åíèå â 
îðãàíèçàöèèòå – ðàçâèòèå è ïðåäèçâèêàòåëñòâà“. ..................................... 924

116. Äîêòîðàíò Òàíÿ Àëüîøåâà Âàçîâà, ÓÍÑÑ – „Êîìïåòåíòíîñòè ìîäåëè â 
óïðàâëåíèåòî íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè- ñúùíîñòíè õàðàêòåðèñòèêè è ïðè-
ëîæíè àñïåêòè“. ................................................................................................. 932

117. Äîêòîðàíò Ðàäè Ïàíàéîòîâ Êóðòåâ, ÓÍÑÑ – „Ïîëèòèêè çà îáó÷åíèå íà âúç-
ðàñòíè è ðîëÿòà íà áèçíåñà â Áúëãàðèÿ“. ....................................................... 940

118. Äîêòîðàíò Êðàñèìèð Ïåòðîâ Íèêîëîâ, ÓÍÑÑ – „Effects from public-private 
partnership in recycling sector“. ........................................................................... 949

119. Äîêòîðàíò Âåñåëà Àëåêñàíäðîâà Ñàâ÷åâà, ÓÍÑÑ – „Âëèÿíèå íà ìåæäóêóë-
òóðíèòå ðàçëè÷èÿ âúðõó óñïåõà íà áèçíåñ ïðåãîâîðèòå“. ............................ 956

120. Äîêòîðàíò Ðóñëàí  Öàíêîâ, ñòóäåíò Ñòåëà Âúëåâà – „Ïðåêè ÷óæäåñòðàííè 
èíâåñòèöèè â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç è Áúëãàðèÿ - êðèçèñíè àñïåêòè“. .............. 964

121. Ä-ð Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâà Äèíåâà, ÓÍÑÑ – „Âúòðåøåí êîíòðîë è áèçíåñ ñðåäà“. 
............................................................................................................................... 973

122. Àñèñòåíò ä-ð Äèÿíà Ìåòàëîâà, ÓÍÑÑ – „Èêîíîìè÷åñêà îöåíêà ïî ìåòîäà 
Ðàçõîäè-Ïîëçè íà åôåêòèâíîñòòà îò èíâåñòèöèèòå â èíôðàñòðóêòóðà çà 
óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå â Áúëãàðèÿ, ñúôèíàíñèðàíè ïî ÎÏÎÑ 2007-2013“. 
............................................................................................................................... 981

123. Assoc. prof. Virginia Zhelyazkova, PhD, VUZF University, Assoc. prof. Yakim Kitanov, 
PhD, VUZF University – “The Bulgarian Banking System at a Glance: What the Anal-
ysis of Key Indicators of Top 10 Banks in Bulgaria in the Period 2010-2013 Tell Us”. 
.............................................................................................................................. 989



 



 

 
15

Íÿêîëêî âúïðîñà ïðè ïðåäñòîÿùàòà íîâà çàêîíîâà    
óðåäáà íà ñ÷åòîâîäñòâîòî ó íàñ

(ñúñòàâ è íàñîêè çà ðåøàâàíå)

ïðîô. ÈÂÀÍ ÄÓØÀÍÎÂ - ä-ð íà èêîíîìè÷åñêèòå íàóêè1

ÓÍÑÑ - ãð. Ñîôèÿ

 

Several Questions in the Forthcoming New Regulation of      
Accounting in Bulgaria
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Professor IVAN DUSHANOV - Doctor of Economy Science1

UNWE - Sofia

 

 Ðåçþìå: 

 Ïðåäñòîÿùîòî òðàíñïîíèðàíå íà Äèðåêòèâà 2013/34/ÅÑ â çàêîíîâèòå, ïîäçà-

êîíîâèòå è àäìèíèñòðàòèâíèòå ðàçïîðåäáè íàëàãà ðàçðàáîòâàíåòî íà àäåêâàòíà 

íà èçèñêâàíèÿòà íà Äèðåêòèâàòà çàêîíîâà óðåäáà íà ñ÷åòîâîäñòâîòî ó íàñ.

 Íàëàãà ñå ïðèåìàíåòî íà íîâ Çàêîí çà ñ÷åòîâîäñòâîòî â êîéòî íàó÷íî äà ñå 

èçÿñíÿò è èíòåðïðåòèðàò ðåäèöà âúïðîñè, êîèòî äà íàìåðÿò ðåøåíèå â ñúîòâåòíè-

òå íîðìè îò Çàêîíà. Âúïðîñèòå ñà ìíîãî - îáñòîÿòåëñòâî, êîåòî ñâèäåòåëñòâà çà 

íàëè÷èåòî íà ìíîãî íåðåøåíè äîñåãà ïðîáëåìè â îðãàíèçàöèÿòà íà ñ÷åòîâîäñòâîòî 

è ïðèëàãàíåòî íà ìåòîäîëîãèÿòà ìó.

 Â äîêëàäà ñà èçâåäåíè íÿêîëêî âúïðîñà çà çàêîíîâî ðåøåíèå â îáëàñòòà ïðå-

äèìíî íà îðãàíèçàöèÿòà íà ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà (ñ÷åòîâîäñòâîòî) íà ïðåäïðè-

ÿòèåòî: çà ìÿñòîòî è ðîëÿòà íà òàçè ñèñòåìà â óïðàâëåíèåòî íà ïðåäïðèÿòèåòî; 

çà ïðèëîæèìîñòòà íà ÌÑÔÎ/ÌÑÑ è ÍÑÔÎÌÑÏ; çà êàòåãîðèèòå è ãðóïèòå ïðåäïðè-

ÿòèÿ, ñúîáðàçíî èçèñêâàíèÿòà â Äèðåêòèâàòà; çà ñòàòóòà íà ðúêîâîäèòåëÿ íà ñ÷å-

òîâîäíàòà ñèñòåìà. Çà âñåêè îò òåçè âúïðîñè å äàäåíî àâòîðîâî ñòàíîâèùå çà 

1 Àâòîðúò íà òîçè äîêëàä å "Äîêòîð Õîíîðèñ Êàóçà" íà ÑÀ "Ä. À. Öåíîâ" - Ñâèùîâ, Ïî÷åòåí ÷ëåí íà 
Ñúþç íà ó÷åíèòå â Áúëãàðèÿ, Ïî÷åòåí ïðåäñåäàòåë íà Ñúþç íà ñ÷åòîâîäèòåëèòå â Áúëãàðèÿ.
1 The author of this report is "Doctor Honoris Causa" of the Academy of Economics "D. A. Tsenov" - Svishtov, Hon-
orary member of Union of Scientists in Bulgaria, Honorary Chairman of the Union of the Accountants in Bulgaria=
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ðåøåíèå.

 Êëþ÷îâè äóìè: 

 Ñ÷åòîâîäíà ñèñòåìà, êà÷åñòâåíè õàðàêòåðèñòèêè íà ôèíàíñîâèòå îò÷åòè, 

êàòåãîðèè è ãðóïè ïðåäïðèÿòèÿ, ðúêîâîäèòåë íà ñ÷åòîâîäíà ñèñòåìà.

 Äåéñòâàùèÿò Çàêîí çà ñ÷åòîâîäñòâîòî2 å òðåòèÿò çàêîíîâ íîðìàòèâåí àêò 

â îáëàñòòà íà ñ÷åòîâîäñòâîòî â òðåòàòà Áúëãàðñêà äúðæàâà3. Çà íåãîâîòî ïðèåìà-

íå ñå ïîñòàâè öåëòà ìó: ïîñòèãàíåòî íà ìàêñèìàëíî ñúîòâåòñòâèå íà çàêîíîäàòåë-

ñòâîòî â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ñ èçèñêâàíèÿòà íà äåéñòâàùèòå òîãàâà Äèðåêòèâè íà 

Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò - ×åòâúðòàòà4, Ñåäìàòà5, Îñìàòà6, è ñúçäàâàíåòî íà ïðåä-

ïîñòàâêè çà ïðèåìàíå è ïúëíî ïðèëàãàíå íà Ìåæäóíàðîäíèòå ñ÷åòîâîäíè ñòàíäàðòè 

(ÌÑÑ) - â êà÷åñòâîòî íà òåçè ñòàíäàðòè êàòî ÷àñò îò íàöèîíàëíîòî ñ÷åòîâîäíî 

çàêîíîäàòåëñòâî7.

 Ïî âðåìå íà äâàíàäåñåòãîäèøíîòî ìó ïðèëîæåíèå, Çàêîíúò çà ñ÷åòîâîäñòâî-

òî ïðåòúðïÿ äî íà÷àëîòî íà 2014 ã. - 22 èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ - õàðàêòåðèñòèêà çà 

åäíà òâúðäå ñúùåñòâåíà íåóñòîé÷èâîñò íà íîðìàòèâíàòà óðåäáà íà ñ÷åòîâîäñòâî-

òî ó íàñ, ïîðîäèëà ñàìà ïî ñåáå ñè - ñïîðåä íàñ, íåáëàãîïðèÿòíè ïîñëåäèöè â ñòàòó-

òà íà ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà è â äåéíîñòòà íà ñ÷åòîâîäíèÿ êàäðîâè ïîòåíöèàë â 

ñòðàíàòà. Òîâà îáñòîÿòåëñòâî - íàëè÷èåòî íà ñúùåñòâåíà ïî õàðàêòåð è îáõâàò 

íåñòàáèëíîñò â çàêîíîâàòà óðåäáà íà ñ÷åòîâîäñòâîòî - äàäå àäåêâàòíîòî ñè îòðà-

æåíèå âúðõó ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà â íàöèîíàëåí ìàùàá. Òî - ñïîðåä íàñ, å ïðè÷èíàòà 

çà ïðèíèçÿâàíå ðîëÿòà íà ñ÷åòîâîäñòâîòî êàòî åôåêòèâåí èíñòðóìåíò â áîðáàòà 

ñðåùó êîðóïöèÿòà è íåôîðìàëíàòà èêîíîìèêà, çà ïðèíèçÿâàíå íà êîíòðîëíàòà è àíà-

ëèòè÷íî-ïðîãíîçíàòà é ôóíêöèè â óïðàâëåíèåòî íà ïðåäïðèÿòèåòî êàòî ñëîæíà, âå-

ðîÿòíîñòíà, äèíàìè÷íà ñèñòåìà.

 Íåçàâèñèìî îò ïîëîæèòåëíîòî ìó âúçäåéñòâèå çà îñèãóðÿâàíå íà ïðèëîæè-

ìîñòòà íà Ìåæäóíàðîäíèòå ñ÷åòîâîäíè ñòàíäàðòè, íà äíåâåí ðåä äîéäå âðåìåòî çà 

íåãîâàòà çàìÿíà ñ íîâ, ïî-ñúâúðøåí ïî íàñî÷åíîñò è ñúäúðæàíèå Çàêîí çà ñ÷åòîâîä-

ñòâîòî.

2 Ïúðâèÿò Çàêîí çà ñ÷åòîâîäñòâîòî å îò 07.12.1948 ã., îáí., ÄÂ, áð. 302 îò 24.12.1948 ã., âòîðèÿò - îò 
03.01.1991 ã., îáí., ÄÂ, áð. 4 îò 15.01.1991 ã., â ñèëà îò 01.04.1991 ã.
3 Îáí., ÄÂ, áð. 98 îò 16.11.2001 ã., â ñèëà îò 01.01.2002 ã., ñ 22 èçì. è äîï., ïîñëåäíîòî îò êîèòî å îáí., 
ÄÂ, áð. 100 îò 19.11.2013 ã., â ñèëà îò 01.01.2014 ã.
4 Äèðåêòèâà 78/660/ÅÈÎ íà Ñúâåòà îò 25 þëè 1978 ã. îòíîñíî ãîäèøíèòå ñ÷åòîâîäíè îò÷åòè íà íÿêîè 
âèäîâå äðóæåñòâà.
5 Äèðåêòèâà 83/349/ÅÈÎ íà Ñúâåòà îò 13 þíè 1983 ã. îòíîñíî êîíñîëèäèðàíèòå ñ÷åòîâîäíè îò÷åòè.

6 Äèðåêòèâà 84/253/ÅÈÎ îò 10 àïðèë 1984 ã. îòíîñíî íàçíà÷àâàíåòî íà ëèöà, îòãîâàðÿùè çà çàäúëæè-
òåëíàòà ïðîâåðêà íà ñ÷åòîâîäíèòå îò÷åòè, îòìåíåíà ïî-êúñíî ñ äðóãè Äèðåêòèâè íà ÅÑ.
7 www.parliament.bg (bills) 39/154-01-52.pdf - Ìîòèâè êúì ïðîåêòà íà ÇÑ÷.
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 1) Íåîáõîäèìîñòòà îò ïðèåìàíå íà íîâ Çàêîí çà ñ÷åòîâîäñòâîòî ó íàñ âúç-

íèêíà è îò ïðèåìàíåòî è èçèñêâàíèÿòà çà òðàíñïîíèðàíå íà Äèðåêòèâà 2013/34/ÅÑ 

íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà îò 26 þíè 2013 ã.8 Ñ òàçè Äèðåêòèâà ñå 

ïîñòàâè öåëòà: äà ñå èçãîòâÿò - â ñòðàíèòå-÷ëåíêè íà ÅÑ, è äà ñå ïðåäîñòàâÿò çà-

êîíîäàòåëíè àêòîâå ñ íàé-âèñîêî êà÷åñòâî, ïðè ñïàçâàíå íà ïðèíöèïèòå íà ñóáñèäè-

àðíîñò9 è ïðîïîðöèîíàëíîñò, êàòî ñúùåâðåìåííî ñå ãàðàíòèðà, ÷å àäìèíèñòðàòèâ-

íàòà òåæåñò å ïðîïîðöèîíàëíà íà ïîëçèòå îò òÿõ, ïðè ñúáëþäàâàíåòî íà ïðèíöèïà 

„ìèñëè ïúðâî çà ìàëêèòå“ (ïàðàãðàô (1) îò óâîäíàòà ÷àñò íà Äèðåêòèâàòà).

 Òàêà ôîðìóëèðàíàòà ïî-ãîðå öåë èçèñêâà óñúâúðøåíñòâàíå íà çàêîíîâàòà 

íîðìàòèâíà óðåäáà íà ñ÷åòîâîäñòâîòî ó íàñ, ðåñï. èçãðàæäàíåòî é íà ïî-âèñîêî-

êà÷åñòâåíî ðàâíèùå ñúîáðàçíî íîâèòå èçèñêâàíèÿ íà åâðîèíòåãðàöèÿòà, è ñúùå-

âðåìåííî - ñúîáðàçÿâàíå ñ íàöèîíàëíèòå îñîáåíîñòè â ðàçâèòèåòî íà èêîíîìèêàòà 

è ñâúðçàíèòå ñ íåÿ îáùåñòâåíè îòíîøåíèÿ - çàùîòî çàêîíúò å àêò íà âúðõîâíàòà 

äúðæàâíà âëàñò çà ðåãóëèðàíå íà îáùåñòâåíèòå îòíîøåíèÿ â îïðåäåëåíà îáëàñò íà 

òÿõíîòî ïðîÿâëåíèå â äúðæàâàòà.

 Ñúñòàâúò (ôàêòè÷åñêèÿò ñúñòàâ) íà íîâàòà çàêîíîâà óðåäáà íà ñ÷åòîâîä-

ñòâîòî å ñ òâúðäå øèðîê ïàðàìåòúð íà ïðîÿâëåíèå. Íåãîâîòî îïðåäåëÿíå è çàêîíîâî 

ôîðìóëèðàíå â öÿëîñò å òâúðäå ãîëÿìà ïî îáåì è âñåîáõâàòíîñò çàêîíîòâîð÷åñêà 

äåéíîñò, êîÿòî íå ìîæå äà ñå îáõâàíå â ìàùàáèòå íà åäèí äîêëàä.

 Òîâà îáñòîÿòåëñòâî å è îñíîâàíèåòî òóê äà ñå ñïðåì íà íÿêîè, èçáðàíè îò 

íàñ âúïðîñè, è äà ñå èçëîæè ñòàíîâèùå çà íàñîêèòå íà òÿõíîòî ðåøàâàíå. Öåëòà íà 

äîêëàäà å ÷ðåç òâîð÷åñêè äåáàò äà ñå èçïúëíè è öåëòà, ïîñòàâåíà â Äèðåêòèâàòà - 

ñúçäàâàíå íà çàêîíîâà óðåäáà íà ñ÷åòîâîäñòâîòî ñ íàé-âèñîêî êà÷åñòâî, ìèíèìàëíà 

àäìèíèñòðàòèâíà òåæåñò ïðè ñúáëþäàâàíå íà èçèñêâàíåòî çà ïðîïîðöèîíàëíîñò íà 

ïîëçèòå ñ ðàçõîäèòå, âêëþ÷èòåëíî è ïðåìàõâàíå íà íåáëàãîïðèÿòíèòå äåéñòâèÿ èëè 

áåçäåéñòâèÿ âúðõó äåéíîñòòà íà ìèêðîïðåäïðèÿòèÿòà è ìàëêèòå ïðåäïðèÿòèÿ.

 2) Â äåéñòâàùèÿ Çàêîí çà ñ÷åòîâîäñòâîòî ñå ïîñî÷âà (÷ë. 1, àë. 1), ÷å òîé 

óðåæäà èçèñêâàíèÿòà çà âñåîáõâàòíîñòòà è äîñòîâåðíîñòòà íà ñ÷åòîâîäíèòå 

ñèñòåìè (ñ÷åòîâîäñòâàòà) íà ïðåäïðèÿòèÿòà; çà ñúäúðæàíèåòî, ñúñòàâÿíåòî è 

ïóáëè÷íîñòòà íà ôèíàíñîâèòå îò÷åòè; çà èçèñêâàíèÿòà êúì ëèöàòà, êîèòî ñúñòà-

âÿò ñ÷åòîâîäíèòå îò÷åòè. Òàêà ôîðìóëèðàí êàòî ïðàâíà íîðìà, òåêñòúò íà ïîñî-

8 Îòíîñíî ãîäèøíèòå ôèíàíñîâè îò÷åòè, êîíñîëèäèðàíèòå ôèíàíñîâè îò÷åòè è ñâúðçàíèòå äîêëàäè 
íà íÿêîè ïðåäïðèÿòèÿ è çà èçìåíåíèå íà Äèðåêòèâà 2006/43/ÅÎ íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâå-
òà è çà îòìÿíà íà Äèðåêòèâè 78/660/ÅÈÎ è 83/349/ÅÈÎ íà Ñúâåòà, îáí., Îôèöèàëåí âåñòíèê íà ÅÑ, 
áð. 182 îò 29.06.2013 ã.
9 Îñíîâíà ïîëèòè÷åñêà äîêòðèíà, ñïîðåä êîÿòî ðåøåíèÿòà ïî ñúçäàâàíå íà ïîëèòèêè òðÿáâà äà ñå 
âçåìàò íà âúçìîæíî íàé-äåöåíòðàëèçèðàíî íèâî.
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÷åíèÿ ÷ë. 1, àë. 1 îò Çàêîíà îáóñëàâÿ ïî-íàòàòúê ñúùåñòâåíàòà ìó îãðàíè÷åíîñò è 

åäíîïîñî÷íîñò íà ïðàâíàòà ðåãëàìåíòàöèÿ íà öåëèòå ìó è ïðîèçòè÷àùèòå îò òÿõ 

çàäà÷è. Íå å ñëó÷àéíî, ÷å â ñúùåñòâåíàòà ñè ÷àñò, äåéñòâàùèÿ Çàêîí çà ñ÷åòîâîä-

ñòâîòî ðåãëàìåíòèðà âúïðîñèòå çà ôèíàíñîâèòå îò÷åòè. Íóæíà å - ñïîðåä íàñ, öÿ-

ëîñòíà è âñåîáõâàòíà ñèñòåìà îò çàêîíîâè ðåãóëàòîðè çà õàðìîíèçèðàíåòî íà 

ñ÷åòîâîäíàòà äåéíîñò â óñëîâèÿòà íà ïî-ñúâúðøåíà îðãàíèçàöèÿ íà ñ÷åòîâîä-

ñòâîòî - â êà÷åñòâîòî ìó íà èíôîðìàöèîííà è âúòðåøíî-êîíòðîëíà ñèñòåìà â 

ïðåäïðèÿòèåòî - êàòî îñíîâíà îò÷åòíà åäèíèöà.

 Â êîíòåêñòà íà êàçàíîòî, áè ñëåäâàëî äà ñå îïðåäåëè íîðìàòèâíî äåôèíèðàíå 

íà ïîíÿòèåòî ñ÷åòîâîäíà ñèñòåìà (ñ÷åòîâîäñòâî) íà ïðåäïðèÿòèåòî è íåéíîòî 

ìÿñòî â íåãîâîòî óïðàâëåíèå. Òîâà èçèñêâàíå ñïîðåä íàñ íå ñëåäâà äà ñå âúçïðèåìà 

êàòî äðåáíà, íåíóæíà ôîðìàëíîñò. Íàïðîòèâ - ÷ðåç íàëè÷èåòî íà åäíî çàêîíîâî äå-

ôèíèðàíå íà ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà (ñ÷åòîâîäñòâîòî) íà ïðåäïðèÿòèåòî è íà ñòà-

òóòà íà íåéíîòî îáîñîáÿâàíå ìîãàò ïðàâèëíî, òî÷íî è âñåîáõâàòíî äà ñå ðåãëàìåí-

òèðàò ôóíêöèèòå, çàäà÷èòå, îðãàíèçàöèÿòà íà ñèñòåìàòà, ò.å. íåéíèÿò öÿëîñòåí 

ñòàòóñ.

 È áåç äà ñ÷èòàìå, ÷å äàäåíîòî ïî-äîëó äåôèíèðàíå èç÷åðïâà âúçìîæíîñòèòå 

çà íåãîâîòî ïî-íàòàòúøíî íàó÷íî èíòåðïðåòèðàíå, ñè ïîçâîëÿâàìå äà ïðåäëîæèì 

ñëåäíèÿ ïðèìåðåí çàêîíîâ òåêñò íà îïðåäåëåíèåòî íà ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà (ñ÷å-

òîâîäñòâîòî) íà ïðåäïðèÿòèåòî:

 „Ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà (ñ÷åòîâîäñòâîòî) íà ïðåäïðèÿòèåòî å îðãàíè-

çàöèîííî îáîñîáåíà ñàìîñòîÿòåëíà ñòðóêòóðà â ïðåäïðèÿòèåòî - â êà÷åñòâî-

òî ìó íà îáåêòèâíî ñúùåñòâóâàùàòà ñ÷åòîâîäíî-îò÷åòíà åäèíèöà. 

 Ïî ðåøåíèå íà ðúêîâîäñòâîòî íà ïðåäïðèÿòèåòî ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà 

íà ïðåäïðèÿòèåòî ìîæå äà áúäå îðãàíèçèðàíà è ôîðìèðàíà êàòî òàêàâà è íà áà-

çàòà íà îáëèãàöèîííî îòíîøåíèå ñ âúíøíà þðèäè÷åñêè îáîñîáåíà ñòðóêòóðà.

 È â äâàòà ñëó÷àÿ íà ôîðìèðàíå è îðãàíèçàöèÿ íà ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà 

(ñ÷åòîâîäñòâîòî) íà ïðåäïðèÿòèåòî, ðàçïîðåäáèòå íà òîçè çàêîí (Çàêîíà çà 

ñ÷åòîâîäñòâîòî - ïîÿñíåíèåòî å îò ìåí - È.Ä.) è èçäàäåíèòå è ïðèåòè âúç îñ-

íîâà íà íåãî ïîäçàêîíîâè íîðìàòèâíè àêòîâå ñà çàäúëæèòåëíè è ñå ïðèëàãàò â 

ïúëíàòà èì âñåîáõâàòíîñò è öÿëîñò“.

 3) Âúïðîñúò çà ò.íàð. ñ÷åòîâîäíè ïðèíöèïè, ïîñî÷åíè, èçáðîåíè è äåôèíè-

ðàíè êàòî òàêèâà â ÷ë. 4 íà äåéñòâàùèÿ ñåãà Çàêîí çà ñ÷åòîâîäñòâîòî ñå íóæäàå 

îò îáñòîéíà íàó÷íà îöåíêà è ïðåöèçèðàíå. Òóê áèõìå ïîñî÷èëè, ÷å ñà íè èçâåñòíè 

äîâîäèòå è àðãóìåíòèòå íà àâòîðîâè òðàêòîâêè çà ò.íàð. ñ÷åòîâîäíè ïðèíöèïè, 

çà òÿõíîòî ôîðìèðàíå è ò.í. Áèõìå ïîñî÷è ñàìî, ÷å ïðèíöèïúò å íåùî òðàéíî, íå-
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èçìåííî, ïðèñúùî íà ãåíåçèñà íà äàäåíà ñèñòåìà. Òàêà íàðå÷åíèòå ñåãà â Çàêîíà 

çà ñ÷åòîâîäñòâîòî „ïðèíöèïè“ ñå ïðîìåíÿõà ìíîãîêðàòíî - äîêàçàòåëñòâî, ÷å òå 

âñúùíîñò íå ñà ïðèíöèïè. Äîðè è â ïóáëèêóâàíàòà îò Ñúâåòà ïî ìåæäóíàðîäíè ñ÷å-

òîâîäíè ñòàíäàðòè (ÑÌÑÑ) íîâà âåðñèÿ íà Êîíöåïòóàëíàòà ðàìêà (ñ êîÿòî ñå 

îòìåíÿò „Îáùè ïîëîæåíèÿ çà èçãîòâÿíåòî è ïðåäñòàâÿíåòî íà ôèíàíñîâè îò÷åòè“) 

òå ñà íàðå÷åíè „êà÷åñòâåíè õàðàêòåðèñòèêè íà ïîëåçíàòà ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ“, 

à íå ïðèíöèïè! Â „Ðàìêàòà“ òåçè õàðàêòåðèñòèêè ñà îáîñîáåíè â äâå îñíîâíè ãðóïè: 

ôóíäàìåíòàëíè êà÷åñòâåíè õàðàêòåðèñòèêè (óìåñòíîñò è äîñòîâåðíî ïðåäñòàâÿ-

íå), è êà÷åñòâåíè õàðàêòåðèñòèêè, ïîâèøàâàùè ïîëåçíîñòòà (ñðàâíèìîñò, âúç-

ìîæíîñò çà ïðîâåðêà, ñâîåâðåìåííîñò è ðàçáèðàåìîñò). 

 Êàçàíîòî äàâà îñíîâàíèå äà íå ñå òðåòèðàò òåçè õàðàêòåðèñòèêè íà ïî-

ëåçíàòà èíôîðìàöèÿ âúâ ôèíàíñîâèòå îò÷åòè êàòî ïðèíöèïè íà ñ÷åòîâîäñòâîòî. 

Íàçâàíèåòî è õàðàêòåðèñòèêàòà â çàêîíîâ íîðìàòèâåí àêò íà òåçè õàðàêòåðèñòè-

êè êàòî ïðèíöèïè íà ñ÷åòîâîäñòâîòî ïðîòèâîðå÷è íà íàó÷íàòà èíòåðïðåòàöèÿ íà 

ïðîáëåìà. Âñÿêî äðóãî ïðîòèâíî âúçðàæåíèå è ñòàíîâèùå íå å àðãóìåíò çà òî÷íîñò, 

íàó÷íîñò è äîñòîâåðíîñò.

 4) Ñúùåñòâåí âúïðîñ â áúäåùàòà íîâà çàêîíîâà óðåäáà íà ñ÷åòîâîäñòâîòî 

å âúïðîñà çà ïðèëîæèìîñòòà íà Ìåæäóíàðîäíèòå ñòàíäàðòè çà ôèíàíñîâî îò÷èòà-

íå/ Ìåæäóíàðîäíèòå ñ÷åòîâîäíè ñòàíäàðòè (ÌÑÔÎ/ÌÑÑ) â îòäåëíèòå êàòåãîðèè 

ïðåäïðèÿòèÿ, âêëþ÷èòåëíî è çà íàëè÷èåòî è ïðèëîæèìîñòòà íà Íàöèîíàëíè ñòàí-

äàðòè çà ôèíàíñîâè îò÷åòè çà ìàëêè è ñðåäíè ïðåäïðèÿòèÿ (ÍÑÔÎÌÑÏ). Òîçè âúïðîñ 

âúçíèêíà íåîòäàâíà âúâ âðúçêà ñ ïðèåìàíåòî îò Ñúâåòà ïî ÌÑÑ íà Åäèíåí Ìåæäó-

íàðîäåí ñ÷åòîâîäåí ñòàíäàðò çà ôèíàíñîâî îò÷èòàíå çà ìàëêè è ñðåäíè ïðåäïðè-

ÿòèÿ (ÌÑÔÎ çà ÌÑÏ), êîéòî íå å ïðèåò îò Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ çà çàäúëæèòåëíî 

ïðèëàãàíå â ñòðàíèòå ÷ëåíêè, ïîðàäè êîåòî Ñúâåòà ïî ÌÑÑ ïðåïîðú÷âà íà ïðàâèòåë-

ñòâàòà íà äúðæàâèòå-÷ëåíêè äà ðåøàò äà ãî ïðèëàãàò êàòî ÷àñò îò ñ÷åòîâîäíîòî 

ñè çàêîíîäàòåëñòâî. Ïî òîçè ïîâîä îïðåäåëåíè ñðåäè ó íàñ íàñòîÿòåëíî ïðåäëàãàò 

ÌÑÔÎ çà ÌÑÏ äà ñå ïðèåìå è ïðèëàãà, êàòî ñå îòìåíÿò äåéñòâàùèòå ÍÑÔÎÌÑÏ. 

Â ðåçóëòàò íà òîâà ñòàíîâèùå â ñðåäèòå îò ñ÷åòîâîäíàòà ïðàêòèêà è â îòäåëà 

„Ñ÷åòîâîäíî çàêîíîäàòåëñòâî“ ïðè ÌÔ âúçíèêíà äèñêóñèÿ è âúïðîñúò ñòîè çà ïî-

íàòàòúøíî îáñúæäàíå è ðåøàâàíå ïðè ðàçðàáîòêàòà íà íîâèÿ ïðîåêò íà Çàêîí çà 

ñ÷åòîâîäñòâîòî.

 Òóê, êàòåãîðè÷íî çàùèòàâàìå ñòàíîâèùåòî ñè ïî òîçè âúïðîñ - ìèêðîï-

ðåäïðèÿòèÿòà è ìàëêèòå ïðåäïðèÿòèÿ (îïðåäåëåíè êàòî òàêèâà â ÷ë. 3 îò Äè-

ðåêòèâà 2013/34/ÅÑ) ñëåäâà è â áúäåùå äà ïðèëàãàò Íàöèîíàëíè ñòàíäàðòè çà 

ôèíàíñîâî îò÷èòàíå çà òåçè ïðåäïðèÿòèÿ. Âúâåæäàíåòî â íîâèÿ Çàêîí çà ñ÷åòî-
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âîäñòâîòî, êîéòî ùå áúäå ðàçðàáîòåí è ïðåäëîæåí çà ïðèåìàíå îò Íàðîäíîòî ñú-

áðàíèå, íà Ìåæäóíàðîäíèÿ ñ÷åòîâîäåí ñòàíäàðò çà ôèíàíñîâî îò÷èòàíå çà ìàëêè è 

ñðåäíè ïðåäïðèÿòèÿ çíà÷èòåëíî ùå óñëîæíè ñ÷åòîâîäíîòî îò÷èòàíå íà äåéíîñòòà 

íà òåçè ïðåäïðèÿòèÿ. Òîâà ùå áúäå â ïðîòèâîðå÷èå ñ ôèëîñîôèÿòà çà îáëåê÷àâàíå 

äåéíîñòòà íà ÌÑÏ è íàìàëÿâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíàòà èì òåæåñò, çàëåãíàëà â 

ñìèñúëà è ñúäúðæàíèåòî íà ïðåäñòîÿùàòà çà òðàíñïîíèðàíå Äèðåêòèâà 2013/34/

ÅÑ. Â ÍÑÔÎÌÑÏ ñëåäâà ñàìî äà ñå âíåñàò íåîáõîäèìèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíå-

íèÿ, ïðîèçòè÷àùè îò òàçè Äèðåêòèâà. 

 5) Â ÷ë. 3 íà Äèðåêòèâà 2013/34/ÅÑ ñå òðåòèðà âúïðîñúò çà êðèòåðèèòå è 

ïîêàçàòåëèòå çà êàòåãîðèèòå ïðåäïðèÿòèÿ è ãðóïè. Îïðåäåëÿò ñå ïðàãîâåòå ïî äâà 

îò îïðåäåëåíèòå â Äèðåêòèâàòà òðè ïîêàçàòåëÿ çà ìèêðîïðåäïðèÿòèÿòà, ìàëêè-

òå, ñðåäíèòå è ãîëåìèòå ïðåäïðèÿòèÿ. Äàäåíèòå òóê ïðàãîâå ñà ñ èìïåðàòèâåí 

õàðàêòåð, ò.å. òå ñà çàäúëæèòåëíè çà ñòðàíèòå-÷ëåíêè ïðè òðàíñïîíèðàíåòî íà 

Äèðåêòèâàòà, ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 53 îò íåÿ. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å òóê å íåäî-

ïóñòèìî äåðîãèðàíå ðàçìåðèòå íà òåçè ïðàãîâå ïî ïîñî÷åíèòå ïîêàçàòåëè.

 Îïðåäåëåíè ñðåäè ó íàñ èçðàçÿâàò ñòàíîâèùåòî, ÷å ñå íàëàãà âúâåæäàíåòî 

íà îòäåëíè ïðàãîâå ñúñ ñúîòâåòíè ïîêàçàòåëè çà ìàëêèòå ïðåäïðèÿòèÿ, êîåòî ñïî-

ðåä íàñ å íåäîïóñòèìî è áè ïðåäñòàâëÿâàëî íåðàçðåøåíî äåðîãèðàíå íà Äèðåêòèâà-

òà â òàçè é âàæíà ÷àñò. Äîïóñòèìî å ñàìî (÷ë. 3, àë. 2) óñòàíîâÿâàíå, ðåñï. ïðèåìàíå 

íà ïðàãîâå, íàäâèøàâàùè ïîñî÷åíèòå â àë. 2, áóêâè „à“, „á“ è „â“ ïîêàçàòåëè, íî íå è 

òÿõíîòî íàìàëÿâàíå â ñúîòâåòíè ïîäêàòåãîðèè.

 6) Ñúùåñòâåí âúïðîñ çà ðåøàâàíå â ïðåäñòîÿùàòà íîâà çàêîíîâà óðåäáà íà 

ñ÷åòîâîäñòâîòî å âúïðîñà çà ò.íàð. â äåéñòâàùèÿ ñåãà Çàêîí çà ñ÷åòîâîäñòâî-

òî „ñúñòàâèòåëè íà ôèíàíñîâè îò÷åòè“. Âúïðîñúò, êîéòî ñå ïîñòàâÿ â òîçè äîêëàä 

ìíîãîêðàòíî å íàó÷íî òðåòèðàí îò íàñ. Íåçàâèñèìî îò åâåíòóàëåí óïðåê çà íåãîâî-

òî ïîñòàâÿíå è ñåãà, ñìÿòàìå, ÷å ñå íàëàãà íåãîâîòî îáñúæäàíå è ðåøàâàíå.

 Èçâåñòíî å, ÷å íàçâàíèåòî „ñúñòàâèòåë íà ôèíàíñîâè îò÷åòè“ íà ðúêîâîäè-

òåëÿ íà ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà (ñ÷åòîâîäñòâîòî) íà ïðåäïðèÿòèåòî ñúùåñòâóâà 

â íÿêîè ñòðàíè îò àíãëîñàêñîíñêèÿ ñâÿò. Òî ñå ïðèå ó íàñ ïðè èçãîòâÿíåòî íà äåéñò-

âàùèÿ Çàêîí çà ñ÷åòîâîäñòâîòî îò íÿêîè ñðåäè, áåç äà ñå âúçïðèåìå íàó÷íèÿ ïîäõîä 

è ëîãèêà íà ñìèñëîâîòî ìó ñúäúðæàíèå, íåçàâèñèìî îò ñúùåñòâóâàíåòî ìó â òåçè 

ñòðàíè ïðè ñïåöèôè÷íà çà òÿõ îðãàíèçàöèÿ íà ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà (ñ÷åòîâîä-

ñòâîòî) íà ïðåäïðèÿòèåòî.

 Îáñúæäàíåòî íà òîçè âúïðîñ è êðèòè÷íèÿ ïîäõîä îò íàñ êúì òîâà íàçâàíèå íà 

ðúêîâîäèòåëÿ íà ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà íà ïðåäïðèÿòèåòî íå ñëåäâà äà ñå òðåòèðà 

êàòî ïðîÿâà íà äðåáíîòåìèå. Íàïðîòèâ - òî îáóñëàâÿ â çíà÷èòåëíà ñòåïåí, îáõâàòà 
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íà äåéíîñò íà ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà è ðîëÿòà íà íåéíèÿ ðúêîâîäèòåë â ñ÷åòîâîä-

íî-îò÷åòíèÿ ïðîöåñ, ìÿñòîòî íà òîçè ðúêîâîäèòåë â ñèñòåìàòà çà óïðàâëåíèå íà 

ïðåäïðèÿòèåòî è îöåíêàòà íà òðóäà ìó è íà íåãîâèòå ñúòðóäíèöè â ñèñòåìàòà..

 Ñ÷èòàìå, ÷å òåêñòúò „ñúñòàâèòåë íà ôèíàíñîâè îò÷åòè“  - áåç çíà÷åíèå îò-

êúäå å çàèìñòâàí è ïðåíåñåí â äåéñòâàùîòî ñåãà ñ÷åòîâîäíî çàêîíîäàòåëñòâî, 

ñëåäâà äà ñå òðåòèðà êàòî íåíàó÷íî èçäúðæàí, íåòî÷åí, ñ÷åòîâîäíî íåãðàìîòåí 

è ïîäöåíÿâàù ðîëÿòà, ôóíêöèèòå, çàäà÷èòå è ñòàòóòà íà ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà 

(ñ÷åòîâîäñòâîòî) íà ïðåäïðèÿòèåòî è íà ðúêîâîäèòåëÿ è äðóãèòå ñúòðóäíèöè â 

òàçè ñèñòåìà - íåçàâèñèìî äàëè òîçè ðúêîâîäèòåë å äëúæíîñòíî ëèöå (àäìèíèñòðà-

òèâíî âêëþ÷åí) â ñïèñú÷íèÿ ñúñòàâ íà ïðåäïðèÿòèåòî, èëè å âúíøíî ïðàâîñïîñîáíî 

ïî Çàêîíà çà ñ÷åòîâîäñòâîòî ëèöå, èëè ëèöå, êîåòî ðúêîâîäè ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà 

íà äðóãî îáëèãàöèîííî ïðàâîîòíîøåíèå. Íà àïîëîãåòèòå íà íàçâàíèåòî „ñúñòàâèòåë 

íà ôèíàíñîâè îò÷åòè“ áèõà áèëè îñíîâàòåëíî ïîñòàâåíè âúïðîñèòå: ñàìî ôèíàíñîâè 

îò÷åòè ëè ñúñòàâÿ ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà ñ íåéíèÿ ðúêîâîäèòåë; ïðåç îñòàíàëîòî 

âðåìå (èçâúí âðåìåòî íà ñúñòàâÿíåòî íà çàäúëæèòåëíèÿ ãîäèøåí ôèíàíñîâ îò÷åò) 

êàêâî ïðàâè òîçè ðúêîâîäèòåë ñ íåãîâèòå ñúòðóäíèöè; èçâúðøâà ëè ñå òåêóù ñ÷åòî-

âîäåí êîíòðîë è ñ÷åòîâîäåí àíàëèç ïðè îñúùåñòâÿâàíåòî íà îòäåëíèòå ñòîïàíñêè 

îïåðàöèè è îò êîãî, è ò.í.?

 Â îáîáùåíèå íà èçëîæåíèòå äîòóê äîâîäè è àðãóìåíòè ñ÷èòàìå, ÷å â áúäå-

ùèÿ íîâ Çàêîí çà ñ÷åòîâîäñòâîòî ñëåäâà äà ñå îáîñîáè ðàçäåë ïîä íàèìåíîâàíèåòî 

„Ðúêîâîäèòåë íà ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà (ñ÷åòîâîäñòâîòî) - ïðàâà, çàäúëæåíèÿ è 

îòãîâîðíîñòè“.

 Êîìïëåêñíîòî òðåòèðàíå íà òîçè âúïðîñ èçèñêâà â áúäåùàòà çàêîíîâà óðåä-

áà íà ñ÷åòîâîäñòâîòî äà ñå çàñòàíå è íà ñòàíîâèùåòî, ÷å äèïëîìàòà îò ïðèçíàòî 

îò äúðæàâàòà âèñøå ó÷èëèùå çà ñ÷åòîâîäíàòà ïîäãîòîâêà íà êàíäèäàòà çà äëúæ-

íîñòòà „Ðúêîâîäèòåë íà ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà (ñ÷åòîâîäñòâîòî) íà ïðåäïðèÿ-

òèåòî“ ñ èçèñêóåì ïî çàêîíà ïðîôåñèîíàëåí ñòàæ, ñà åäèíñòâåíèòå êðèòåðèè çà 

çàåìàíå íà òàçè äëúæíîñò.  Ôóíêöèÿòà „Ðúêîâîäèòåë íà ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà 

(ñ÷åòîâîäñòâîòî) íà ïðåäïðèÿòèåòî“ ñëåäâà äà å åäèíñòâåíèÿ ïðàâíî ðåëåâàíòåí 

ñïîñîá è îñíîâàíèå çà ïðîôåñèîíàëíèÿ ñòàòóñ íà òîçè ðúêîâîäèòåë, êîéòî ñòàòóñ 

ìó å ïðèñúäåí îò äúðæàâíà èçïèòíà êîìèñèÿ. Íàëè÷èåòî íà åâåíòóàëíè ïðîïóñêè è 

íåäîñòàòúöè ïðè îáó÷åíèåòî è äèïëîìèðàíåòî âúâ âèñøåòî ó÷èëèùå å ïðîáëåì íà 

âèñøåòî îáðàçîâàíèå, êîåòî ñå ðåãëàìåíòèðà è ðåãóëèðà ñ îòäåëåí çàêîí, à íå å çà-

äà÷à íà çàêîíîâàòà óðåäáà íà ñ÷åòîâîäñòâîòî.

 Âñÿêà ïðîâåðêà íà çíàíèÿòà îò äðóãè ëèöà íà äèïëîìèðàí îò âèñøå ó÷èëèùå 

ñïåöèàëèñò-ñ÷åòîâîäèòåë (äîðè è îò íÿêàêâè - â íÿêîè ñëó÷àè ñóáåêòèâíî è êîìåð÷å-
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ñêè, ôîðìèðàíè „êîìèñèè“) áè äåôîðìèðàëî ðåïóòàöèÿòà íà âèñøåòî îáðàçîâàíèå. Â 

ïîâå÷åòî ñëó÷àè òî áè îòêðèëî ïúòÿ íà êîðóïöèÿòà â ðàçëè÷íè ïðèêðèòè ñïîñîáè íà 

ïðîÿâëåíèåòî é. Äîðè è îðãàíèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ïðåïîðú÷âàò - â ñâîè ðåøåíèÿ 

è ñòàíîâèùà, äà ñå îãðàíè÷è è ïðåìàõíå ïðàêòèêàòà íà „ëèöåíçèðàíèÿ“, „ñåðòèôèöè-

ðàíèÿ“ è äð. ïîä. â ïðîôåñèèòå - ïàê çàðàäè òåçè îñíîâàòåëíè îòðèöàòåëíè ïîñëåäè-

öè.

*

*     *

 Îïèòàõìå ñå äà ìàðêèðàìå íÿêîëêî âúïðîñà çà ðåøàâàíå ïðè ïðåäñòîÿùàòà 

çàêîíîâà óðåäáà íà ñ÷åòîâîäñòâîòî ó íàñ è äà èçðàçèì ñòàíîâèùåòî ñè çà òÿõíîòî 

ðåøàâàíå. Òîâà - ñïîðåä íàñ, å âúçìîæíî è äîïóñòèìî â åäèí äîêëàä çà êîíôåðåíöèÿ!

 Ñ òÿõ íå ñå èç÷åðïâàò âúïðîñèòå, êîèòî ñå íàëàãà äà ñå ðåøàò ñ öåë ðàçðàáî-

òâàíå è ïðèåìàíå íà çàêîíîâà óðåäáà, ñ êîÿòî ñ÷åòîâîäíàòà ñèñòåìà áè èçïúëíèëà 

ðîëÿòà è ôóíêöèèòå ñè è ïðîèçòè÷àùèòå îò òÿõ çàäà÷è êàòî ñúâðåìåííà åôåêòèâíà 

èíôîðìàöèîííà, âúòðåøíî-êîíòðîëíà è àíàëèòè÷íî-ïðîãíîñòè÷íà ñèñòåìà â óïðà-

âëåíèåòî íà ïðåäïðèÿòèåòî. Òå òðÿáâà äà ñå îòêðîÿò, îáñúäÿò è äà èì ñå äàäå èç-

ðè÷íî çàêîíîâî ðåøåíèå. Öåëòà íè òóê å äà ñå ïîñòàâè íà÷àëîòî íà åäèí òâîð÷åñêè, 

îòãîâîðåí ïî íàñî÷åíîñò è çíà÷åíèå äåáàò â ãèëäèÿòà! Îòäàâíà ìó å äîøëî âðåìå-

òî!
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Îòíîñíî íÿêîè ïðåäèçâèêàòåëñòâà ñïðÿìî èäåÿòà çà 
åâðîïåéñêà èíòåãðàöèÿ è íåéíîòî îñúùåñòâÿâàíå

Ïðîô. ä.èê.í. Âåë÷î Ñòîÿíîâ

Êàòåäðà „Ôèíàíñè”, Ôèíàíñîâî-ñ÷åòîâîäåí ôàêóëòåò, ÓÍÑÑ

Ðåçþìå

Åâðîèíòåãðàöèÿòà èìà äúëáîêè êîðåíè è íàä 57 ãîäèøíà ïðàêòèêà. Òÿ ïî÷òè âèíàãè 

å áèëà èçïðàâÿíà ïðåä ïðåäèçâèêàòåëñòâà è ìîæå áè íàé-âå÷å â íàñòîÿùèÿ ìîìåíò, 

äîêîëêîòî çàïî÷íà äà ôóíêöèîíèðà íîâ ïàðëàìåíò è íîâà ÅÊ. Òåçè ïðåäèçâèêàòåë-

ñòâà ñà èìàëè è ïðîäúëæàâàò äà èìàò òðè îñíîâíè ïàðàìåòðè:

- åâðîèíòåãðàöèîííè - ñúãëàñóâàíå íà îáùîåâðîïåéñêèòå ñ íàöèîíàëíèòå èí-

òåðåñè,

- åâðîàòëàíòè÷åñêè, ñâúðçàíè è ñúñ ÑÀÙ è ÍÀÒÎ, è

- åâðî-ìåæäóíàðîäíî ñúòðóäíè÷åñòâî ïî÷òè ñ öåëèÿ ñâÿò.

Ïðåä ÅÑ â ïîñëåäíèòå ãîäèíè âúçíèêíà è åäíî íîâî ïðåäèçâèêàòåëñòâî – Óêðàèíñêî-

ðóñêàòà êðèçà.

Ãëàâíî íà ïîñî÷åíèòå ïðåäèçâèêàòåëñòâà ñìå îáúðíàëè âíèìàíèå, âêëþ÷èòåëíî è íà 

ïàðàäîêñàëíîòî îáñòîÿòåëñòâî, ÷å ÅÑ ñòàíà íàé-ãîëåìèÿò èêîíîìè÷åñêè ãèãàíò, 

íî ñè îñòàâà „âîåííî äæóäæå·.

Ïîñòîÿííîòî è íàé-ñúùåñòâåíîòî ïðåäèçâèêàòåëñòâî, êàòî ÷å ëè ñè îñòàâà å ñú-

÷åòàâàíåòî è ñúãëàñóâàíåòî íà îáùîåâðîïåéñêèòå öåííîñòè, ïðèîðèòåòè è èíòå-

ðåñè ñ íàöèîíàëíèòå òàêèâà.

Êëþ÷îâè äóìè: åâðîèíòåãðàöèÿ, åâðîñúòðóäíè÷åñòâî, åâðîàòëàíòè÷åñêî ñúòðóä-

íè÷åñòâî, òðàíñàòëàíòè÷åñêè òúðãîâñêî-èíâåñòèöèîííè ñïîðàçóìåíèÿ, Ñòàðà Åâ-

ðîïà, Íîâà Åâðîïà, ÅÑ, ÍÀÒÎ, Øåíãåíñêî ïðîñòðàíñòâî, åâðîôîíäîâå, åâðîñóáñèäèè, 

åâðîïðèõîäè, åâðîáþäæåò.
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Abstract

European integration has deep roots and over 57 years of experience. It almost always been 

challenged and perhaps especially at this time, so far began operating a new European 

Parliament and a new European Commission. These challenges have had and continue to 

have three main aspects: 

- European integration aspect – coordination of pan-European interests with the national 

interests, 

- Euro-Atlantic aspect associated with the US and NATO, and 

- Euro-international cooperation aspect with almost all other countries. 

In the recent years the EU is facing a new challenge – the Ukrainian-Russian crisis. 

In the paper we are focused our interest mainly on those challenges, including the paradoxical 

fact that the EU has become the largest economic giant, but remains „a military midget.“ 

Continuous and most important challenge which remains is the combination and coordination 

of the common European values  , priorities and interests with the national ones.

Keywords: Eurointegration, Eurocooperation, Euro-Atlantic cooperation, Transatlantic trade 

and investment agreements, Old Europe, New Europe, the EU, NATO, Schengen Area, EU 

funds, EU subsidies, Euro revenues, EU budget.

Ñìÿòàì, ÷å êúì ïèñàíåòî íà äîêëàäè è ðåôåðàòè, ðåñïåêòèâíî êúì èçíàñÿíå-

òî íà áåñåäè, áèõà ìîãëè äà ñå ïðèëîæàò äâà ïîäõîäà, à èìåííî:

 Ïúðâî, èçëàãàíå è àðãóìåíòèðàíå ñòàíîâèùåòî ñàìî èëè ãëàâíî íà àâòîðà è 

âòîðî, èçëàãàíåòî íà ðàçëè÷íèòå âèçèè è òåçè îòíîñíî òðåòèðàíàòà òåìàòèêà è 

ïðîáëåìàòèêà ïðåäèìíî íà òåçèñíà îñíîâà, çà äà ñå ñúçäàäàò óñëîâèÿ çà ðàçìèñúë è 

äèñêóñèÿ. Âèíàãè ñúì ïðåäïî÷èòàë âòîðèÿ ïîäõîä, íà áàçàòà íà êîéòî å èçãðàäåí è 

íàñòîÿùèÿò òåçèñåí äîêëàä. 

 Áåçñïîðíî å, ÷å åâðîïåéñêàòà èíòåãðàöèÿ, îñúùåñòâåíà ñ Ðèìñêèÿ äîãîâîð 
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îò ìàðò 1957 ãîä., å íåâåðîÿòíî ãåîïîëèòè÷åñêî ñúáèòèå, êîåòî èìà ïîñëåäîâàòåëè 

â öåëèÿ ñâÿò è êîåòî íÿêîè íàðè÷àò ðåãèîíèçàöèÿ, êîÿòî å ïî-íèñêà ñòåïåí íà ãëîáà-

ëèçàöèÿòà.

 Äà ïðèïîìíèì, ÷å èäåÿòà çà åâðîïåéñêà èíòåãðàöèÿ èìà äúëáîêè êîðåíè, ò.å. 

íåùî îùå ïðåäè èäåÿòà çà „Monarchia Mundi· íà Äàíòå, êàêòî â ñàìàòà Åâðîïà, òàêà 

è èçâúí íåÿ. Â ñëó÷àÿ èìàìå ïðåäâèä èäåÿòà â Áèáëèÿòà /Ñòàðèÿ çàâåò/ çà åâåíòóà-

ëåí „âå÷åí ìèð·, êîéòî ùå äîâåäå äî ïðåâðúùàíåòî íà ìå÷îâåòå â ïàëåøíèöè çà ðà-

ëàòà /èëè â ïëóãîâå/, à êîïèÿòà – â ñúðïîâå. /ìèñëÿ, ÷å ïîäîáåí ïàìåòíèê ñå èçãðàäè 

ïðåä ñãðàäàòà íà ÎÎÍ â Íþ Éîðê ñëåä Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà/.

 Ìèðíîòî èíòåãðàöèîííî ñúòðóäíè÷åñòâî â Åâðîïà å ðåçóëòàò ïðåäè âñè÷êî 

íà ò.íàð. îò Ãîð Âèäàë „Âå÷íà âîéíà çà âå÷åí ìèð·. Îùå ïîâå÷å, ÷å èìåííî Åâðîïà å 

áèëà àðåíàòà íå ñàìî íà äâóñòðàííè è ìíîãîñòðàííè êîíòèíåíòàëíè âîéíè, íî è íà 

äâåòå ñâåòîâíè òàêèâà.

 Çà ñúæàëåíèå âîéíèòå íå ñà ïðåñòàâàëè, íî íà åâðîïåéñêèÿ êîíòèíåíò âå÷å 

ãè íÿìà îêîëî 70 ãîäèíè. Çà ñúæàëåíèå èìà è äâå èçêëþ÷åíèÿ – åäíîòî â Þãîñëàâèÿ, 

ðåñï. Ñúðáèÿ, è îáîñîáÿâàíåòî íà Êîñîâî êàòî ñàìîñòîÿòåëíà äúðæàâà ñ åäíà îò 

íàé-ãîëåìèòå àìåðèêàíñêè âîåííè áàçè âúðõó íåÿ; äðóãèÿò ñëó÷àé å íîâèÿò êîíôëèêò 

Ðóñèÿ-Óêðàéíà, êîéòî ñå ïðåâúðíà â ãåîïîëèòè÷åñêè êîíôëèêò, åäâà ëè íå ìåæäó ÑÀÙ 

è ÅÑ, îò åäíà ñòðàíà, è Ðóñèÿ, îò äðóãà ñòðàíà, êîéòî ñïîðåä íÿêîè àâòîðè âåùàå è 

„ÿäðåíà çèìà· /èìàìå ïðåäâèä àìåðèêàíñêèÿ êóëòóðåí äååö Îëèâåð Ñòîóí, íîñèòåë íà 

òðè „Îñêàðà·, êîéòî äîïóñíà âå÷å âúçìîæíîñòòà îò „ÿäðåíà çèìà·/.

 Ìîæå áè íÿêîé áè êàçàë, ÷å ñå ðàçïðîñòèðàìå íà òâúðäå øèðîêà èñòîðè÷åñêà è 

ïðîáëåìíà îñíîâà, íî àç áèõ ìó îòãîâîðèë, ÷å àêî íå ïîäõîæäàìå êúì íåùàòà èñòîðè-

÷åñêè /êàêòî ãîðåùî å ïðåïîðú÷âàë Õåðäåð/ è ïðåíåáðåãâàìå âñåîáùèÿ è óíèâåðñàëåí 

ïðèíöèï çà õîëèçìà, òðóäíî áèõìå ïîëó÷èëè íàäåæäíè ðåçóëòàòè; ñàìî èäåîëîãèÿòà 

íå íè âúðøè íàäåæäíà ðàáîòà.

 Îáùîèçâåñòíî å, ÷å ó÷ðåäèòåëêèòå íà ÅÑ ñà 6 äúðæàâè, à äíåñ ðàâíîïðàâíèòå 

ñòðàíè-÷ëåíêè ñà âå÷å 28. Âå÷å ñå äèñêóòèðà äàëè äà ïðîäúëæè òîâà äèíàìè÷íî ðàç-

øèðÿâàíå íà ÅÑ èëè äà ñå íàìàëè äèíàìèêàòà íà ðàçøèðÿâàíåòî ìó êàòî ñå ïîäîáðè 

èëè óñúâúðøåíñòâà ñèñòåìàòà è ìåõàíèçìèòå íà íåãîâîòî ôóíêöèîíèðàíå. Áåñïîð-

íî å, ÷å êàêòî åäèíèÿò, òàêà è äðóãèÿò âàðèàíò, èìàò ñâîèòå ïîçèòèâíè è íåãàòèâ-

íè ñòðàíè. Òå ñå îöåíÿâàò îò ðàçëè÷íè ãëåäíè òî÷êè. Êàêòî å êàçàë åäèí äðåâåí è 

ñ íåèçâåñòíî èìå êèòàéñêè ôèëîñîô „ðàçëè÷íèòå íåùà ïî ðàçëè÷åí íà÷èí âèæäàìå 

ãè íèå, îò òóê íè èçãëåæäà ñâåòúë ìðàêà, îò òàì íè òúìíåå ñâåòëèíàòà·, ò.å. äàëè 

íåùî ùå íè èçãëåæäà ñâåòëî èëè òúìíî çàâèñè îò ãëåäíàòà íè òî÷êà. Îñíîâèòå íà 

òàçè èëè îíàçè ãëåäíà òî÷êà å ñëîæåí ïðîáëåì, ñ êîéòî íÿìà êàê äà ñå çàíèìàâàìå 
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òóê; áèõ ñè ïîçâîëèë äà ïðèïîìíÿ íà ïðèñúñòâàùèòå â çàëàòà, ÷å êàêòî ñà êàçâàëè 

ðèìëÿíèòå, „àêî èñêàòå äà èçÿñíèòå çàùî íåùàòà ñà òàêà, êàêòî ñà, ñè îòãîâîðå-

òå íà âúïðîñà: êîìó å èçãîäíî äà áúäå òàêà?·. Òîâà ïîêàçâà, ÷å â îñíîâàòà íà âñè÷êî 

ñòîÿò îïðåäåëåíè èíòåðåñè, ÷èèòî êîíöåíòðèðàí èçðàç ñà ïàðèòå. Ãîëåìèÿò, äîðè 

ôóíäàìåíòàëåí âúïðîñ å: âúçìîæíî ëè å äà èìà ñòàáèëíî è åäèííî îáùåñòâî, êàêòî 

â ðàìêèòå íà äúðæàâàòà, òàêà è íà åâðîïåéñêî-ðåãèîíàëíà îñíîâà, àêî ñà íàëèöå íå-

ïðåîäîëèìè ìàòåðèàëíè èíòåðåñè è ïðîòèâîðå÷èÿ. Òóê ñàìî ùå ïðèïîìíèì, ÷å ïðåç 

ïîñëåäíèòå íÿêîëêî äåñåòèëåòèÿ óñèëåíî ñå âúðâè â òàçè ïîñîêà ÷ðåç íåâèæäàíîòî 

âå÷å íåðàâåíñòâî â äîõîäèòå è áîãàòñòâàòà, ñòèãàùî äî 99:1, êàêòî òâúðäåøå 

äâèæåíèåòî „Îêóïèðàé Óîëñòðèéò!·. Ðàçáèðà ñå, åâðîïåéñêèÿò ìîäåë íà îáùåñòâåíî-

èêîíîìè÷åñêî ðàçâèòèå íå å êîïèå íà àìåðèêàíñêèÿ, íî ìàêàð è ïî-áàâíî ñå äîáëèæàâà 

äî íåãî. Â òîâà îòíîøåíèå âåðîÿòíî ñèëåí òëàñúê ùå äàäàò  Òðàíñàòëàíòè÷åñêè-

òå òúðãîâñêî-èíâåñòèöèîííè ñïîðàçóìåíèÿ, êîèòî ñå èçðàáîòâàò ïî èíèöèàòèâà íà 

ÑÀÙ è ñå ñòðåìÿò äà îáõâàíàò íå ñàìî åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî, 

íî åäâà ëè íå âñè÷êè âàæíè òàêèâà ïðîñòðàíñòâà – Òèõîîêåàíñêîòî è Àçèàòñêîòî.

 Èçâåñòíî å, ÷å ìàêàð è òðóäíî, ÅÑ ìèíà ïðåç íÿêîëêî òâúðäå âàæíè åòàïè â 

ñâîåòî ðàçâèòèå, íî êàòî åäíè îò íàé-èçÿâåíèòå è àêòèâíè íîñèòåëè íà åâðîïåé-

ñêàòà èäåÿ çà èíòåãðàöèÿ è ñúòðóäíè÷åñòâî ñà ôðàíöóçèòå Æàê Äåëîð è Æàí Ìîíå. 

Âàæíà ðîëÿ â òàçè ïîñîêà èçèãðàõà è ñëåäâîåííèòå ðúêîâîäèòåëè íà Ôðàíöèÿ è Ãåð-

ìàíèÿ – Äå Ãîë è Àäåíàóåð, êîèòî ïðåîäîëÿõà „âå÷íàòà· âðàæäà ìåæäó äâåòå äúðæàâè 

è ïîëîæèõà îñíîâèòå íà íåâåðîÿòíî ñúòðóäíè÷åñòâî, êîåòî ïðîäúëæàâà è äî äíåñ; 

ìîæå áè òå ñà åäèí îò ïðèìåðèòå â òîâà îòíîøåíèå. Íåìñêèÿò ôèëîñîô Ðàëô Äà-

ðåíäîðô èçðàçÿâàøå ñúæàëåíèå îò äåôèöèòà âå÷å äíåñ íà ïîäîáíè íà Äå Ãîë è Àäåíà-

óåð äúðæàâíè ðúêîâîäèòåëè. Ðàçáèðà ñå, òå âèíàãè ñà íóæíè, âêëþ÷èòåëíî è äíåñ, íî 

... çà ñúæàëåíèå ñà äåôèöèòíè.

 Çàñëóæàâà äà ïðèïîìíèì, ÷å âúâ âñè÷êè åòàïè, ïðåç êîèòî ïðåìèíà ÅÑ, êàêòî 

â êîëè÷åñòâåíî, òàêà è âúâ ôóíêöèîíàëíî-êà÷åñòâåíî îòíîøåíèå, â îñíîâàòà ìó ñà 

ïðîäúëæàâàëè äà ñòîÿò ÷åòèðè ñâîáîäè:

 ñâîáîäíî äâèæåíèå íà ñòîêè è óñëóãè;

 ñâîáîäíî äâèæåíèå íà èíâåñòèöèîííè ðåñóðñè èëè êàïèòàëè;

 ñâîáîäíî äâèæåíèå íà õîðà è

 ñâîáîäíî èçáèðàíå íà ìåñòîæèâååíå è ìåñòîæèòåëñòâî íà „ãðàæäàíèòå íà 

Åâðîïà·.

Â ðàìêèòå íà òåçè ñâîáîäè è íà åâðîïåéñêîòî ãðàæäàíñòâî, îáà÷å, ñå äúðæè íà 

íàöèîíàëíàòà èäåíòè÷íîñò è êóëòóðà.

Òàçè ãîäèíà å èçêëþ÷èòåëíî âàæíà çà ÅÑ, äîêîëêîòî îò íà÷àëîòî íà òîçè ìåñåö 
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/íîåìâðè, 2014 ãîä./ çàïî÷íà äà ôóíêöèîíèðà íîâ ïàðëàìåíò è íîâà ÅÊ, íà÷åëî ñ Æàí 

Êëîä Þíêåð. Îùå ïîâå÷å, ÷å ñà íàëèöå î÷àêâàíèÿ çà ïðåîäîëÿâàíå íà åâðîñêåïòèöè-

çìà è çà ïðèîáùàâàíå íà åâðîïåéöèòå êúì åâðîïåéñêàòà èäåÿ è ÅÑ, êîåòî ùå áúäå 

èçïèòàíèå çà ðúêîâîäñòâîòî íà ÅÑ, êàêòî ñå èçðàçè Æ.Ê. Þíêåð. 

Åäíî îò âúðõîâèòå ïîñòèæåíèÿ íà ÅÑ å îáùàòà åâðîïåéñêà âàëóòà – åâðîòî, íà-

ëîæèëà ñå îêîí÷àòåëíî îò íà÷àëîòî íà 2001 ã. è êîÿòî çàå âòîðî ìÿñòî ñëåä äîëàðà è 

÷ðåç íåÿ ñå îñúùåñòâÿâàò îêîëî ¼ îò ñâåòîâíèòå ðàçïëàùàíèÿ. Áåäàòà å, ÷å ïî÷òè 

íå ñå ñðåùà àìåðèêàíåö, êîéòî äà ïðèåìà åâðîòî è äà íå ïðåäðè÷à íåãîâ áúäåù êðàõ, 

âêëþ÷èòåëíî è íåáåçèçâåñòíèÿò Àëúí Ãðèéíñïàí, êîéòî ãî êâàëèôèöèðàøå êàòî „âðå-

ìåííà âàëóòà·, ò.å. âàëóòà áåç ïåðñïåêòèâà.

Âïðî÷åì åäâà ëè äà å ïðåñèëåíî àêî êàæåì, ÷å áúäåùåòî íà ÅÑ çàâèñè îò äâà îñ-

íîâíè ôàêòîðà, à èìåííî:

 æåëàíèÿòà, èíòåðåñèòå è èíòåãðàöèîííèòå äåéñòâèÿ íà ñòðàíèòå îò 

Åâðîïà, à è íà íÿêîè ñòðàíè èçâúí Åâðîïà, êîèòî ïðîÿâÿâàò èíòåðåñ è æå-

ëàíèå, íå ñàìî çà èíòåãðèðàíå êúì ÅÑ, íî è çà ðåäîâíî ÷ëåíñòâî â íåãî. Ñ 

äðóãè äóìè, íàëèöå ñà æåëàíèÿ è âúçìîæíîñòè ÅÑ äà ïðåìèíå ãðàíèöèòå 

íà Åâðîïà. Îñâåí òîâà, êàêòî çíàåì, äåñåòêè ñà äúðæàâèòå îò Àôðèêà, 

Ëàòèíñêà Àìåðèêà, Àçèÿ, êîèòî ñà â äîãîâîðíè-èíòåãðàöèîííè îòíîøåíèÿ 

ñ ÅÑ.

Êàòî ñïîìåíàõ çà íåãàòèâíîòî îòíîøåíèå íà ÑÀÙ êúì Åâðîïà íè ñå èñêà äà 

öèòèðàìå êàçàíîòî îò åäèí îò ïðåçèäåíòèòå íà ÑÀÙ, Ð. Íèêñúí, êîéòî ïèøå: „... 

ìèðúò â Åâðîïà ñå çàïàçè áëàãîäàðåíèå íà Ñòóäåíàòà âîéíà· ... „îáà÷å ïðè èçãðàæ-

äàíåòî íà òðàíñàòëàíòè÷åñêèÿ äîì íå áèâà äà ñïèðàìå íà ñúâåòñêàòà ãðàíèöà. Íà-

ïðîòèâ, âðàòèòå íà òðàíñàòëàíòè÷åñêèÿ äîì òðÿáâà äà ñà îòâîðåíè ïðåä íîâèòå 

íåçàâèñèìè ðåïóáëèêè îò áèâøèÿ Ñúâåòñêè ñúþç ... ùå òúðñèì ñúòðóäíè÷åñòâî ñ 

òÿõ çà èçãðàæäàíåòî íà îáù òðàíñàòëàíòè÷åñêè äîì îò Êàëèôîðíèÿ äî Êàì÷àòêà·1.

 Ïî-èíòåðåñíà è ïî-èíòðèãóâàùà íè èçãëåæäà äðóãàòà ìèñúë íà Íèêñúí: „Íÿêîè 

íàáëþäàòåëè ñå ñúìíÿâàò äàëè åâðîïåéñêàòà èêîíîìè÷åñêà èíòåãðàöèÿ íå ïðîòèâî-

ðå÷è íà èíòåðåñèòå íà ÑÀÙ ... Íèå îïðåäåëåíî ïå÷åëèì îò åäíà ïî-ñèëíà è ïî-ñïëî-

òåíà ïîëèòè÷åñêà åäèíèöà, êîÿòî ùå áàëàíñèðà Ìîñêâà, è îòòóê íàøàòà âîåííà 

ðîëÿ â Åâðîïà, ùå ìîæå äà ñå ðåäóöèðà. Íèå ñúùî òàêà ùå ñïå÷åëèì îò íàëè÷èåòî 

íà ïî-àêòèâíè ïàðòíüîðè â Åâðîïà, êîèòî äà ìîãàò äà ñå ñïðàâÿò ñ ðàçëè÷íèòå ðå-

ãèîíàëíè êðèçè ïî ñâåòà. Íî çà ñúæàëåíèå åäíà îáåäèíåíà Åâðîïà ñúñ ÑÍÏ /ñúâêóïåí 

íàöèîíàëåí ïðîäóêò/, ïî-ãîëÿì îò òîçè íà ÑÀÙ, ñòàâà îïàñíà ... /Òîãàâà/ îáåäèíåíà 

1 Âæ. Íèêñúí, Ð., Íå ïðîïóñêàéòå ìîìåíòà. Ïðåäèçâèêàòåëñòâîòî ïðåä Àìåðèêà â ñâÿò ñ åäíà ñóïåðñè-
ëà, ÈÖ „Âåëèêî Òúðíîâî·, Â.Òúðíîâî, 1993, ñ. 97, 98.
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Åâðîïà áè ïðåäñòàâëÿâàëà íå ñàìî ïðåèìóùåñòâî, íî è ïðå÷êà çà ÑÀÙ ... /Â òàêúâ 

ñëó÷àé/ ÑÀÙ åäâà ëè ùå ïðîäúëæàò äà ïîääúðæàò åäèíñòâîòî è îáåäèíåíèåòî /íà 

Åâðîïà/ íà âñÿêà öåíà·2.

 Îò ÿñíî ïî-ÿñíî êàçàíî îò Íèêñúí, è íå ñàìî îò íåãî, ðàçáèðà ñå, íî âúïðîñúò 

å êàê åâðîïåéöèòå ùå ðåàãèðàò íà ïîäîáíè äóìè, êàêòî ñëîâåñíî, òàêà è â ðàìêèòå 

íà òÿõíîòî òðàíñàòëàíòè÷åñêî ñúòðóäíè÷åñòâî.

 Áåçñïîðíî å, ÷å ÁÍÏ íà ÅÑ íàäìèíà òîçè íà ÑÀÙ è òîé ñòàíà ãëîáàëíèÿò èêî-

íîìè÷åñêè ãèãàíò, íî ïðîäúëæàâà äà áúäå „âîåííî äæóäæå·, ãëàâíî ïîä âëèÿíèåòî è 

äàâëåíèåòî íà ÑÀÙ. Î÷åâèäíî çà òÿõ å íåïðèåìëèâî îùå è òîâà, ÷å íå ñàìî åâðîòî 

ïîäêîïàâà îñíîâèòå íà äîëàðà è íàìàëÿâà òåõíèòå ñåíüîðàæíè äîëàðîâè ïðèõîäè, íî 

è íàäâèøàâàíåòî îò òÿõíà ñòðàíà íà ÁÍÏ íà ÑÀÙ.  

 Îáèêíîâåíî ñå ãîâîðè êàêòî çà åâðîïåéñêà, òàêà è çà òðàíñàòëàíòè÷åñêà 

èäåÿ, êîèòî ñèëíî ñà ïðåïëåòåíè, ìàêàð ÷å èçðàç íà åäíàòà èäåÿ å ïðåäè âñè÷êî ÅÑ, 

à íà äðóãàòà ÍÀÒÎ. Õ. Øìèò ïèøå çà „çàñòîé íà Åâðîñúþçà îò 1992 ãîäèíà·3, äîêàòî 

çà ÍÀÒÎ áè ìîãëî äà ñå êàæå, ÷å å âúâ âúçõîä. Ïàê ñïîðåä Õ. Øìèò „Àòëàíòè÷åñêèÿò 

ïàêò ñúùî íàñúð÷àâàøå åâðîïåéñêàòà èíòåãðàöèÿ·4, êîåòî å êàçàíî â ìèíàëî âðåìå, 

íî äàëè âñå îùå å òàêà èëè ïúðâîíà÷àëíîòî ïðèåìàíå â ÍÀÒÎ å íåùî êàòî „çåëåíà 

ñâåòëèíà· è çà ÅÑ? Íåùî ïîâå÷å, äîðè Õ. Øìèò ïèøå çà „ñòàíàëàòà îñåçàåìà â íà-

÷àëîòî íà íîâèÿ âåê êðèçà íà ÅÑ è íà ÍÀÒÎ·5. Çà íåãî /Õ. Øìèò/ „ÍÀÒÎ è ïðåäè âñè÷êî 

íåãîâàòà âîåííà ìàøèíà å èäåàëíî ñðåäñòâî çà óïðàâëåíèå íà Åâðîïà (îò ÑÀÙ) ... à 

ñòðàíèòå-÷ëåíêè íà ÅÑ /è ÍÀÒÎ, ñ èçêëþ÷åíèå íà Âåëèêîáðèòàíèÿ è Òóðöèÿ/ ñà èçãó-

áèëè íà ïðàêòèêà ñâîÿ ñóâåðåíèòåò·6, ò.å. „ÍÀÒÎ çàïëàøâà äà ñå ïðåâúðíå â èíñòðó-

ìåíò íà Àìåðèêà çà êîíòðîë íàä Åâðîïà·7.

 Ìîæå áè íà òàçè îñíîâà â „Åâðîïà (îñîáåíî ñëåä 2002 ã.) íèêîãà íå å èìàëî 

òîëêîâà ìíîãî àíòèàìåðèêàíñêè íàñòðîåíèÿ·8.

 Îùå ïîâå÷å, ÷å ïîçèöèÿòà íà ÑÀÙ îáèêíîâåíî å êàòî íà Õðèñòîñ: „Êîéòî íå 

å ñ ìåíå, å ïðîòèâ ìåíå!·; òå îáÿâèõà òåçè, êîèòî íå ñå ïðèñúåäèíèõà êúì ÑÀÙ çà 

ó÷àñòèå âúâ âîéíàòà ñðåùó Èðàê /íà Ñàäàì Õþñåéí/, äîðè áåç ñàíêöèÿ îò ÎÎÍ, çà 

âðàãîâå íà ÑÀÙ; òå áÿõà ãëàâíî Ôðàíöèÿ è Ãåðìàíèÿ è íà òàçè îñíîâà ÑÀÙ ðàçãðà-

2 Íèêñúí, Ð., öèò.ñú÷., ñ. 81.
3 Øìèò, Õ., Ñèëèòå íà áúäåùåòî. Ñâåòîâíèòå ïîáåäèòåëè è ãóáåùèòå â óòðåøíèÿ ñâÿò, èçä. „Ìåäè-
àòåìà·, Ñ., 2006, ñ. 207. 
4 Ïàê òàì, ñ. 205.
5 Ïàê òàì, ñ. 24.
6 Ïàê òàì, ñ. 61-62.
7 Ïàê òàì, ñ. 61-62.
8 Ïàê òàì, ñ. 59.
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íè÷èõà Åâðîïà íà „Íîâà Åâðîïà·, êîÿòî ñòîè çàä òÿõ, è íà „Ñòàðà Åâðîïà·, êîÿòî ñå 

äèñòàíöèðà îò òÿõ; îñâåí òîâà ìåæäó ÑÀÙ, îò åäíà ñòðàíà, è Ãåðìàíèÿ è Ôðàíöèÿ, 

îò äðóãà ñòðàíà, ñå ðàçìåíèõà äîñòà îáèäíè ðåïëèêè. 

 Áåçñïîðíî å, ÷å êîíôëèêòèòå ìåæäó ÑÀÙ è ÅÑ íå ñà â èíòåðåñ íà äâåòå ñòðà-

íè, íî „ðàçìèíàâàíèÿòà· è „ïðîïóêâàíèÿòà· ïî÷òè âèíàãè ñà ãè ñúïðîâîæäàëè. Çà „ðàç-

ìèíàâàíèÿ· è „ïðîïóêâàíèÿ· ìåæäó îáåäèíåíà Åâðîïà è ÑÀÙ ãîâîðÿò èëè ïèøàò è ìíî-

ãî àìåðèêàíñêè àâòîðè /âêë. Áæåæèíñêè, Êèñèíäæúð, Êåéãúí è äðóãè/, êîèòî íÿìà êàê 

äà áúäàò çàîáèêàëÿíè è ïðåíåáðåãâàíè ïðè îñúùåñòâÿâàíå ðåàëèçàöèÿòà íà åâðîïåé-

ñêàòà èäåÿ èëè ïî-êîíêðåòíî íà èäåÿòà çà åâðîïåéñêàòà èíòåãðàöèÿ, êîÿòî ïî ñúùå-

ñòâî ïðèäîáèâà õàðàêòåð íà åâðîàòëàíòè÷åñêà èíòåãðàöèÿ, îñîáåíî ñ ïîìîùòà íà 

ñïîìåíàòèòå Òðàíñàòëàíòè÷åñêè òúðãîâñêè-èíâåñòèöèîííè ñïîðàçóìåíèÿ.

 Âÿðíî å, ÷å ïî âðåìåòî íà Äå Ãîë ïðîòèâîðå÷èÿòà è ïðîòèâîïîñòàâÿíåòî 

ìåæäó ÑÀÙ è Åâðîïà áÿõà ìíîãî ïî-ñèëíè, äîâåëè äîðè äî èçâàæäàíåòî íà Ôðàíöèÿ 

îò ñòðóêòóðàòà íà ÍÀÒÎ, ÷èåòî ãëàâíî êîìàíäâàíå áåøå äî òîãàâà â Ïàðèæ, íî ñå 

ïðåìåñòè â Áðþêñåë, êúäåòî ñè îñòàíà è ñëåä âðúùàíåòî íà Ôðàíöèÿ â ñòðóêòóðè-

òå íà ÍÀÒÎ. Òîâà îáà÷å íå îçíà÷àâà, ÷å ïðîòèâîðå÷èÿòà, ðåñï. „ðàçìèíàâàíèÿòà· è 

„ïðîïóêâàíèÿòà·, ñà ïðåîäîëåíè. Íî ìîæå áè âå÷å å íåâúçìîæåí ñúâðåìåíåí àíàëîã íà 

Äå Ãîë, êîéòî áåøå íå ñàìî ãîëÿì íàöèîíàëèñò, íî è ãîëÿì åâðîïååö, êîìóòî ïðèíàä-

ëåæàò äóìèòå: „Åâðîïà îò Àòëàíòèêà äî Óðàë!·. Ìàêàð ÷å òîãàâà íå ñà èçëèçàëè íà 

áÿë ñâÿò ñêàíäàëè îò ðîäà íà òîçè ñ òåëåôîííèòå ïîäñëóøâàíèÿ íà À. Ìåðêåë, êîÿòî 

íà àêòèâíîñòòà íà àìåðèêàíñêèòå ðåéòèíãîâè àãåíöèè ïî âðåìå íà ïèêà íà êðèçàòà 

â Åâðîïà çàÿâè, ÷å ÅÑ ùå òðÿáâà äà ñè ñúçäàäå ñâîÿ ðåéòèíãîâà àãåíöèÿ, à äà íå ñå 

ðàç÷èòà ñàìî íà àìåðèêàíñêèòå. 

 Åäâà ëè ìîæå äà ñå îòðå÷å, ÷å âèíàãè /åäâà ëè íå îò îñíîâàâàíåòî íà ÑÀÙ/ 

ìåæäó òÿõ è Åâðîïà å èìàëî âîåííî-ïîëèòè÷åñêè, äèïëîìàòè÷åñêè è ôèíàíñîâî-èêî-

íîìè÷åñêè ïðîáëåìè, „òúðêàíèÿ·, „ðàçìèíàâàíèÿ·, „ïóêíàòèíè·, íî òå ïðèäîáèâàò íîâè 

ôîðìè, èçðàæåíèÿ è ïðîÿâëåíèÿ â ðàìêèòå íà ÍÀÒÎ, ñúçäàäåí ïðåç 1949 ãîä. è Åâðîïåé-

ñêàòà èêîíîìè÷åñêà îáùíîñò /ÅÑ/, ñúçäàäåí ïðåç 1957 ãîä.

 Ñúùîòî, äîðè â ìíîãî ïî-ãîëÿìà ñòåïåí, ìîæå äà ñå êàæå è çà Åâðîïà, êîÿòî å 

ïîä „ïîõëóïàêà· íà Åâðî-àòëàíòè÷åñêîòî ïàðòíüîðñòâî. Êàòî ÷å ëè èìåííî ïîä òîçè 

„ïîõëóïàê· ñà åâðîïåéñêèòå èíòåãðàöèîííè ïðîáëåìè, ïðåä êîèòî ñòîÿò ïîíå äâà îñ-

íîâîïîëàãàùè ïðîáëåìà:

 Ïúðâî, êàêâà ùå áúäå ïîñîêàòà ãëàâíî â ïîëèòè÷åñêî è ôèíàíñîâî-èêîíîìè-

÷åñêî íàïðàâëåíèå íà áúäåùèÿ åâðîïåéñêè ñúþç, ðåñï. ôåäåðàöèÿ èëè êîíôåäåðàöèÿ, 

ìíîãî ïî-åäèííà èëè ñàìî â ïî-ãîëÿìà ñòåïåí ñúãëàñóâàíà ñîöèàëíî-ïîëèòè÷åñêà è 

ôèíàíñîâî-èêîíîìè÷åñêà ñèñòåìà è ïîëèòèêà. Áåçñïîðíî å, ÷å íàöèîíàëíàòà èäåí-
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òè÷íîñò è êóëòóðà ñå çàïàçâàò, íî äîêúäå ùå îñòàíå íàöèîíàëíèÿò ñóâåðåíèòåò, 

ò.å. äî êàêâà ñòåïåí òîé ùå ïðåìèíå â ðúöåòå íà Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò ñè îñòàâà 

âúïðîñ íà áúäåùàòà èíòåãðàöèÿ.    

 Âòîðî ñëåä êàòî âå÷å ÅÑ å ñúçäàë ñâîèòå çàêîíîäàòåëíè è èçïúëíèòåëíè 

îðãàíè, íÿìà ëè îñíîâàíèå äà ñå ìèñëè è çà ïî-àêòèâíî èíòåãðèðàíå íà ñúäåáíèòå 

ñèñòåìè. Èíòåãðèðàíåòî íà ïîëèòè÷åñêàòà, ôèíàíñîâî-èêîíîìè÷åñêèòå è ôèíàí-

ñîâî-êîíòðîëíèòå ñèñòåìè, íå èçèñêâà è íå ïðåäïîëàãà ëè ïî-ñèëíà èíòåãðàöèÿ è íà 

ñúäåáíèòå ñèñòåìè?

 Ùî ñå îòíàñÿ äî îáùàòà è åäèííà ñòðàòåãèÿ è ïîëèòèêà íà ÅÑ îòíîñíî ðàç-

øèðÿâàíåòî íà Ñúþçà è àñîöèèðàíåòî íà äðóãè äúðæàâè êúì íåãî, òîâà ñúùî å îñíî-

âîïîëàãàù âúïðîñ. 

 Âïðî÷åì, àêî çàïî÷íåì äà èçáðîÿâàìå è ñòåïåíóâàìå ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà, 

êîèòî ñòîÿò ïðåä åâðîïåéñêàòà èíòåãðàöèÿ, áè ñå ïîëó÷èë òâúðäå äúëúã ñïèñúê. 

Ëè÷íî ïðåä ìåí ñà âúçíèêâàëè ìíîãîêðàòíî òàêèâà, íÿêîè îò êîèòî áèõ èñêàë äà ñïî-

äåëÿ, êàòî íàïðèìåð:

 Çàùî Áúëãàðèÿ ïîëó÷àâà òîëêîâà ïî-íèñêè ñóáñèäèè çà ñåëñêîñòîïàíñêèòå 

ñè ïðîèçâîäèòåëè, â ñðàâíåíèå ñ òåçè íà äðóãèòå /ñòàðèòå/ ñòðàíè-÷ëåí-

êè? Çàùîòî ïî òàêúâ íà÷èí íàøèòå ïðîèçâîäèòåëè ñå îáðè÷àò äà áúäàò 

ïî-íåêîíêóðåíòîñïîñîáíè îò îñòàíàëèòå, êîèòî ãè ïîëó÷àâàò â ïúëåí ðàç-

ìåð. Ïîäîáåí äèôåðåíöèðàí ïîäõîä å óñëîâèå è ïðåäïîñòàâêà çà íåðàâíîïî-

ñòàâåíà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñò, êîåòî ìè å òðóäíî äà ñè ãî îáÿñíÿ.

Ñòðóâà ìè ñå, ÷å ïîäîáíà ïðàêòèêà ïî ñúùåñòâî âîäè äî ïîñòàâÿíåòî â çà-

âèñèìîñò ñåëñêèòå ñòîïàíñòâà íà íîâîïðèåòèòå äúðæàâè îò òåçè íà ñòàðèòå 

äúðæàâè-÷ëåíêè. Ïî òîçè ïîâîä ìè ñå íàòðàïâàò ìèñëèòå íà À. Òîôëúð, êîéòî îùå 

ïðåç 1996 ã. ïèñà, ÷å „äíåñ âå÷å å íàñòúïèë (ò.íàð. îò íåãî) „êàäèôÿí· êîëîíèàëèçúì·9, 

ñúïúòñòâàí è îò „äèâà ïðèâàòèçàöèÿ· è „ñúâðåìåííî ôèíàíñîâî ðîáñòâî·10. Òåçè èçÿ-

âëåíèÿ íà Òîôëúð è Ñòèãëèö ñà ñìóùàâàùè, íî òå íÿìàò èëè íå áè ñëåäâàëî äà èìàò 

íèùî îáùî â ðàìêèòå íà åâðîïåéñêàòà èíòåãðàöèÿ.

 Äðóã âúïðîñ, êîéòî ñúùî ìè å òðóäíî îáÿñíèì, å, ÷å ñïîðåä íàøèòå ïîëè-

òèöè íèå ïðåäè îùå îêîëî òðè ãîäèíè ñìå èçïúëíèëè èçèñêâàíèÿòà çà ïðè-

åìàíåòî íà Áúëãàðèÿ â Øåíãåíñêîòî ïðîñòðàíñòâî, íî íå íè å èçâåñòíî 

âñå îùå òîâà äà å ïðåäâèäåíî. Íèìà ìîæå è ñëåäâà äà ñå îòëàãà åäíà èëè 

äðóãà ïðèâèëåãèÿ â ÅÑ ñëåä êàòî ñòðàíàòà å îòãîâîðèëà íà óñëîâèÿòà, à 

9 Âæ. Òîôëúð, À., Òðóñîâåòå âúâ âëàñòòà, èçä. „Íàðîäíà êóëòóðà·, Ñ., 1996, ñ. 486.
10 Âæ. Ñòèãëèö, Äæ., Ñâîáîäíî ïàäàíå. Àìåðèêà, ñâîáîäíèòå ïàçàðè, êðèçàòà è âèíîâíèòå çà íåÿ, èçä. 
„ÈíôîÄÀÐ·, Ñ., 2010, ñ. 512.
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íå ãè ïîëó÷àâà?

 Àêî ÷îâåê ñå çàäúëáî÷è â åâðîïåéñêàòà íîðìàòèâíà óðåäáà îòíîñíî èç-

ïîëçâàíåòî íà åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå çà ôèíàíñèðàíå íà ðàçëè÷íèòå îïå-

ðàòèâíè ïðîãðàìè, ìàëêî òðóäíî ùå ñå îïðàâè ñ òÿõ, äîêîëêîòî å íàëèöå 

ïðåêàëåíî ãîëÿì îáåì, à òàêà ñúùî íåïðåöèçíîñò è íåïåðôåêòíîñò. Òîâà 

äàâà âúçìîæíîñò, êîãàòî åâðîïåéñêèòå êîíòðîëíè îðãàíè ðåøàò äà óï-

ðàæíÿò êîíòðîë äàëè òåçè ôîíäîâè ñðåäñòâà ñå èçïîëçâàò â ñúîòâåò-

ñòâèå ñ íîðìàòèâíàòà óðåäáà è èçèñêâàíèÿ, ïî÷òè âèíàãè äà ìîãàò äà ñå 

îòêðèÿò èçâåñòíè íåðåäíîñòè, îòêëîíåíèÿ è íàðóøåíèÿ. 

Êàêòî å èçâåñòíî, ÷ëåíñêèÿò âíîñ è ñîáñòâåíèòå ïðèõîäè íà ÅÑ ïîñòúïâàò 

ïî íåãîâèÿ áþäæåò. Òåçè áþäæåòíè ñðåäñòâà ñå ñàíêöèîíèðàò îò Åâðîïåéñêèÿ ïàð-

ëàìåíò, óïðàâëÿâàò ñå îò ÅÊ è ñå êîíòðîëèðàò îò Åâðîïåéñêàòà Ñìåòíà ïàëàòà. 

Íå áè ëè ìîãëî äà ñå èçãðàäè àíàëîãè÷åí ìåõàíèçúì è çà ñðåäñòâàòà, êîèòî èäâàò 

îò ÅÑ è ñå íàñî÷âàò êúì ñòðàíèòå-÷ëåíêè, ò.å. äà ñå âëèâàò â òåõíèòå áþäæåòíè 

ñèñòåìè è äà ñå êîíòðîëèðàò îò íàöèîíàëíèòå ñìåòíè ïàëàòè? Â òàçè âðúçêà ñìÿ-

òàìå, ÷å áè ìîãëà äà ñå íàïðàâè èçâåñòíà àíàëîãèÿ ñ äâèæåíèåòî íà ñðåäñòâàòà 

îò ôåäåðàöèèòå /êàòî Ãåðìàíèÿ è ÑÀÙ, íàïðèìåð/ êúì òåõíèòå ïðîâèíöèè è ùàòî-

âå, è îáðàòíî. Îáùîïðèåòàòà è îáùîïðèçíàòà å „òåæêàòà· åâðîïåéñêà áþðîêðàöèÿ, 

êîÿòî áè ñëåäâàëî äà ñå ðàöèîíàëèçèðà. Áåäàòà å, êàêòî êàçâàøå åäèí àâòîð, ìîæå 

áè â òîâà, ÷å (ñïîðåä íåãî) „áþðîêðàöèÿòà å íåâèäèìàòà ïàðòèÿ, êîÿòî âèíàãè å íà 

âëàñò·. Òîâà âåðîÿòíî å êàçàíî ïî îòíîøåíèå íà íàöèîíàëíèòå áþðîêðàöèè, íî òî 

åäâà ëè íå âàæè è çà åâðîïåéñêàòà áþðîêðàöèÿ.

 Ïðîáëåìèòå è ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà ïðåä åâðîèíòåãðàöèÿòà å èçêëþ÷èòåë-

íî øèðîêà òåìà, êîÿòî èìà íå ñàìî åâðîïåéñêè, íî è òðàíñàòëàíòè÷åñêè èçìåðåíèÿ. 

Îïèòàõìå ñå äà èçâåäåì íà ïðåäåí ïëàí íÿêîè îò òÿõ ïî-ñêîðî çà äèñêóñèÿ è ðàçìè-

ñúë, îùå ïîâå÷å, ÷å áåç ñúãëàñóâàíå íà èíòåðåñèòå â åâðîïåéñêàòà è òðàíñàòëàíòè-

÷åñêàòà èíòåãðàöèÿ, òÿ åäâà ëè áè ìîãëà äà èìà çäðàâè îñíîâè.

 Áåçñïîðíî å, ÷å â ðàìêèòå íà èíòåðíåò å íàëèöå îáèëíà èíôîðìàöèÿ çà åâðî-

ïåéñêîòî è òðàíñàòëàíòè÷åñêî ñúòðóäíè÷åñòâî, íî êàòî ÷å ëè å íåîáõîäèì è åäèí 

âåñòíèê ñ ïðèìåðíî çàãëàâèå „Åâðîïåéñêà èíòåãðàöèÿ·, êîéòî äà äàâà îïðåäåëåíà èí-

ôîðìàöèÿ çà ïðîáëåìèòå è ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà ïðåä òàçè åâðîïåéñêà èíòåãðàöèÿ, 

à è ñàìèòå „ãðàæäàíè íà Åâðîïà· äà ìîãàò äà èçëàãàò ñâîåòî îòíîøåíèå êúì íåÿ è 

íåéíèòå ïðîáëåìè è ïðåäèçâèêàòåëñòâà.

 Òåìàòà áåçñïîðíî å øèðîêà, ñëîæíà è àêòóàëíà. Îïèòàõ ñå äà ÿ èçëîæà òåçèñ-

íî è äà ïðåäèçâèêàì ðàçìèñúë è äèñêóñèÿ. Äàíî ñúì óñïÿë.
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The starting point for drafting these reflections was provided by the recent public consultation 

set up by the Italian Ministry of Economy and Finance (1), in view of the implementation of the 

new European Directive on financial statements. This consultation was focused, among other 

things, on the fact that the goal implementations of this Directive may lead to difficulties due to 

the presence of a number of options. These are not only technical, but they especially relate 

to the fundamental choices on the definition of the future basis of accounting, with particular 

reference to the different sizes of the entities involved. 

There is no doubt that this will be subject to careful considerations by all accounting standards 

setters when drafting the final revised versions of national financial reporting standards (2). 

1 Italian Department of Treasury, Direction IV – Office IV, 19 June 2014.
2 In Bulgaria there are also studies both in doctrine and practice on the predictable revisions of the Accountancy 
Act due to the transposition of the new Directive. See also Stoyan Durin, Practical application aspects of account-
ing in the Republic of Bulgaria, Annual of ICPA, 2013.



 

 
33

As is known, the new Directive has to be implemented by Member States in their national 

legislations by 20 July 2015. Therefore the current process of revision of Italian accounting 

principles brought about by the OIC occurs concomitantly with the beginning of the imple-

mentation process of the new Directive within the Italian legislation. This can be considered 

as the result of a long process, which began in October 2003, when the IASB started its work 

on the exposure draft on International Financial Reporting Standards for European SMEs, in 

order to harmonize the regulations regarding financial statements. An essential event of this 

process took place in March 2010 when, after a vigorous debate on the opportunity of issuing 

mandatory accounting standards for SMEs, the European Union launched the “Consultation 

on the International Financial Reporting Standard for Small and Medium – sized Entities·. The 

outcome of this consultation showed that most EU stakeholders considered it inappropriate to 

issue accounting standards for SMEs which were not in line with the economic, historical and 

cultural conditions of the different EU Member States.

This, as mentioned, has led to the issuing of a new Directive by the European Parliament 

and the Council, namely the Directive 2013/34/EU of 26 June 2013. It amended the Directive 

2006/43/EU and repealed the Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC (namely the Fourth 

and the Seventh EU Directives). As stated in the initial explanatory notes, it has been influ-

enced by the principle “Think small first· set out in the Small Business Act, which was adopted 

in June 2008 and then revised in February 2011. It recognizes the central role played by SMEs 

within EU economy. Soon after, in March 2011 (3), the European Council urged Member States 

to reduce the administrative burden of smaller undertakings resulting from the legislation on 

financial statements.

The most important innovation compared with the previous Directive has actually been the 

purpose of simplification and the reasons are easy to understand: the continuing global crisis, 

which severely affected and still affects Europe today, suggested setting the least onerous 

provisions possible for financial statements of SMEs, since they are the economic category 

which more contributes to the global gross domestic product. 

The general introductory considerations of the Directive contain the main points on which it is 

focused, such as the need to strike an appropriate balance between the interests of the ad-

dressees of financial statements and the interests of enterprises in not being unduly burdened 

with reporting requirements. In addition, it emerges that the Directive should ensure that the 

requirements for small undertakings are to a large extent harmonized throughout Europe, in 

order to avoid disproportionate administrative burdens on them. To reach this purpose, the 

Directive contains objective parameters for the dimensions of enterprises linked to balance 

sheet total, net turnover and the average number of employees during the financial year. 

3 During the meeting of the European Council of the 24-25 March 2011.
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The objective of administrative simplification for smaller businesses is pursued through the 

prohibition for Member States to require greater administrative burdens relating to financial 

statements other than those expressly provided for by the Directive as essential.  

Beside the above-mentioned primary purpose, the fundamental principles of the Fourth and 

the Seventh EU Directives are fully confirmed. This is corroborated by the important fact that 

the formula of the so-called “general clause· is reported exactly as it was in the previous Di-

rectives. In accordance with it there is a strict hierarchy of the provisions concerning financial 

statements (see Article 4); in addition, the prudence concept, among other principles, is still 

maintained, understood as the difference in the accounting treatment of costs and revenues 

(see Article 6, letter c).

We argue all this has necessarily to be taken into account when revising national accounting 

standards, since they are mainly addressed to the category of small enterprises, which repre-

sent, together with the “micro-entities·, the large majority of Italian businesses. 

In the Italian legal system such standards do not have a regulatory role, unlike what happens 

in other EU countries (4), yet they interpret and supplement domestic law, when expressly pro-

vided. Therefore they help economic operators and their advisers in applying the provisions of 

the Civil Code and other regulations concerning financial statements. 

We are therefore in a particularly sensitive period, since the EU Directive is about to be trans-

posed into the Italian law by giving particular consideration, of course, to what the Directive 

itself claims to be the main purpose, namely simplification for SMEs. It is likewise clear that 

national accounting standards will have to play their role as part of the same purpose. 

As mentioned, there are two main points determining the guidelines issued by the European 

Union, which require all EU countries to take a firm stand in the field of accounting. Firstly, 

after a broad debate on the opportunity of adopting international accounting standards for 

smaller entities based on IFRS, the European Union chose a different solution which is more 

centred on the purpose of administrative simplification. Secondly, through the adoption of the 

same structuring and fundamentals of the Fourth and the Seventh Directives, all rules are 

bound into a strict hierarchy structure: through the so-called “integration obligation· and the 

“exception obligation· all other provisions concerning financial statements can be applied only 

if and to the extent that they are in line with the “true and fair view·. In addition almost all gen-

eral principles of financial statements have now become mandatory, so the rules on recogni-

tion, assessment and representation of single items have to be applied consistently with such 

principles. This is therefore an alternative approach compared with that of IAS/IFRS since, as 

is known, the provisions of every single standard prevail over the content of the Framework.

4 In Bulgaria, as previously mentioned, accounting standards enter into force after their publication in the Official 
State Gazette.
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The comparison between Article 6 of the new Directive and Article 31 of the previous one is 

of particular interest. The new provisions have indeed profoundly altered the opportunity to 

derogate from accounting principles, which is now reserved to Member States when transpos-

ing the new Directive. In paragraph 2 of Article 31 there was the opportunity for drafters of 

financial statements to depart in exceptional cases from all “general principles· contained in 

paragraph 1, which almost entirely corresponded to those contained in paragraph 1, points 1 

to 6 of Article 2423-bis of the Italian Civil Code. Among other differences, we notice that there 

is no trace of the balance sheet continuity principle (paragraph 1 letter f of Article 31) in the 

Legislative Decree No. 127/1991, which states that “the opening balance sheet for each finan-

cial year must correspond to the closing balance sheet for the preceding financial year· (5). 

This has limited the opportunity of derogation to the only principle n. 6, according to which “the 

methods of evaluation must be applied consistently from one financial year to another·. The 

new European provisions contained in Article 6 have now changed the opportunity to derogate 

from general principles. There is no longer any reference to the exceptional cases and this 

opportunity has been limited, in specific cases, to set-offs between asset and liability items 

(paragraph 1, letter g), to the precedence of substance over form (paragraph 1 letter h) and to 

the opportunity of not complying with the requirements of the Directive regarding recognition, 

measurement, presentation, disclosure and consolidation when the effect is immaterial. It fol-

lows that it is no longer possible to depart from all the other general principles (6), provided that 

5 This provision is in any case in force in Italy, since it is contained in Article 7, paragraph 6 of the Legislative De-
cree No. 87/1992. As for Bulgaria on the other hand it is entirely disapplied. Therefore we argue that it will have 
to be introduced through a revision of the Accountancy Act.
6 General financial reporting principles prescribed by Article 6 are the following:

a) the undertaking shall be presumed to be carrying on its business as a going concern; 
b) accounting policies and measurement bases shall be applied consistently from one financial year to 

the next;
c) recognition and measurement shall be on a prudent basis, and in particular: 

i) only profits made at the balance sheet date may be recognized, 
ii) all liabilities arising in the course of the financial year concerned or in the course of a previous 

financial year shall be recognized, even if such liabilities become apparent only between the 
balance sheet date and the date on which the balance sheet is drawn up, and

iii) all negative value adjustments shall be recognized, whether the result of the financial year is a 
profit or a loss;

d) amounts recognized in the balance sheet and profit and loss account shall be computed on the 
accrual basis;

e) the opening balance sheet for each financial year shall correspond to the closing balance sheet for 
the preceding financial year;

f) the components of asset and liability items shall be valued separately;
g) any set-off between asset and liability items, or between income and expenditure items, shall be 

prohibited;
h) items in the profit and loss account and balance sheet shall be accounted for and presented having 

regard to the substance of the transaction or arrangement concerned;
i) items recognized in the financial statements shall be measured in accordance with the principle of 

purchase price or production cost; and
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it is still applicable the so-called “exception obligation· of the “general clause· now contained 

in Article 4 of the new Directive.

In conclusion, we can argue that this is a particularly favourable moment for revising national 

accounting standards, since the second step of the accounting harmonization process planned 

by the European Union has just begun, after the adoption of IAS/IFRS by certain categories 

of enterprises.

The choice of the European Union provides a prudential solution, aimed at confirming the pre-

sent structures and fundamentals of national legislations regarding financial statements, in the 

light of administrative simplification for smaller undertakings. This may have significant effects, 

especially whereas Member States shall not impose greater administrative burdens on small 

undertakings other than those required by the Directive. 

By way of example, it is noteworthy that the cash flow statement is not a mandatory statement. 

In addition, in accordance with the new Article 6, paragraph 1 letter e) it will no longer be pos-

sible to modify the opening balances, not even in exceptional cases. Finally, it will presumably 

no longer be possible to require small undertakings to adopt complex and onerous procedures 

aimed at assessing any “enduringly lower value· of intangibles. 

We believe that these and many other considerations will be subject to further research in the 

next months by doctrine and practice.
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ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÒÓÐÈÇÌÀ Â ÓÊÐÀÈÍÅ: ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ 

ÑÎ ÂÑÒÓÏÎÌ Â ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÑÎÞÇ 
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Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ðûíêà ìåäè-
öèíñêîãî òóðèçìà, îáîñíîâàííî ñóòü ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà, îáîñíîâàííîå åãî âûäå-
ëåíèå ñðåäè îçäîðîâèòåëüíî-ëå÷åáíîãî, ðàñêðûòî ïðåäïîñûëêè ôîðìèðîâàíèÿ ðåãèî-
íàëüíîãî ðûíêà ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà â Óêðàèíå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåäèöèíñêèé òóðèçì, ðåãèîí, òóðèçìà, îçäîðîâèòåëüíî-ëå÷åá-
íûé òóðèçì

The article deals with the formation of a regional market of medical tourism, medical 
tourism reasonably essence, justified his separation among health and medical, disclosed 
prerequisites for the formation of the regional market of medical tourism.

Keywords: medical tourism, region, tourism, health and medical tourism

Â ñîâðåìåííîì ãëîáàëüíîì ïðîñòðàíñòâå äîõîäû îò òóðèçìà ïðåâûøàþò 

ïîñòóïëåíèÿ îò ýêñïîðòà òîâàðîâ è çà 50 ëåò âûðîñëè â 300 ðàç - ñ 2 ìëðä. äîëë. ÑØÀ 

â 1950 ãîäó äî 600 ìëðä. Äîëë. ÑØÀ â 2000 ãîäó [1, ñ. 17]. Èññëåäîâàíèÿ Âñåìèðíîé 

òóðèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè (ÂÒÎ) äàþò âîçìîæíîñòü óòâåðæäàòü, ÷òî òåíäåíöèè 

ðîñòà òóðèñòè÷åñêîé èíäóñòðèè áóäóò ñîõðàíÿòüñÿ è â äàëüíåéøåì.

Îäíèì èç ïîñëåäñòâèé äèâåðñèôèêàöèè ðûíêà òóðèñòè÷åñêèõ óñëóã ñòàëî ðàñ-

ïðîñòðàíåíèå òóðèçìà íà äðóãèå ñôåðû óñëóã (ãîñòèíè÷íûé, ðåñòîðàííûé, òðàíñ-

ïîðòíûé áèçíåñ) è ïî÷òè âñå èçìåðåíèÿ áûòèÿ ÷åëîâåêà. Âîçíèêàþò ðàçíîîáðàçíûå 

ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîèçâîäÿùèå ðàçëè÷íûå êîìïîíåíòû è âèäû òó-

ðèñòè÷åñêîãî ïðîäóêòà; îòäåëüíûå âèäû òóðèçìà ïðèîáðåòàþò èíñòèòóöèîíàëüíî-

ãî îôîðìëåíèÿ. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò è ïîÿâëåíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ìåæäó-

íàðîäíûõ àññîöèàöèé è ôåäåðàöèé, êîòîðûå îáúåäèíÿþò ìíîãîòûñÿ÷íûõ ïðåäñòàâè-

òåëåé òåõ èëè èíûõ ïðåäïðèÿòèé, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà îòäåëüíûõ âèäàõ òóðèçìà. 

Ñðåäè íèõ ìîæíî íàçâàòü: Ìåæäóíàðîäíóþ ôåäåðàöèþ ñïîðòèâíîãî òóðèçìà, Ìåæäó-
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íàðîäíîé ôåäåðàöèè àññîöèàöèé ïî òóðèçìó íà æåëåçíûõ äîðîãàõ (1947 ãîä), Ìåæäó-

íàðîäíîé ãîñòèíè÷íîé àññîöèàöèè (IHA), Ìåæäóíàðîäíóþ àññîöèàöèþ êîíãðåññíîãî 

áèçíåñà (ICCA), Ìåæäóíàðîäíîå áþðî ñîöèàëüíîãî òóðèçìà (BITS), Ìåæäóíàðîäíîå 

áþðî ìîëîäåæíîãî òóðèçìà (BITEJ) è äð. Ñóùåñòâóåò äàæå Ìåæäóíàðîäíàÿ ôåäåðà-

öèÿ æóðíàëèñòîâ, ïèøóùèõ î òóðèçìå (FIJET). Êîëè÷åñòâî ïîäîáíûõ ïðîôåññèîíà-

ëüíûõ îáúåäèíåíèé ïðîäîëæàåò íåóêëîííî ðàñòè [3, ñ.28].

Îäíèì èç íîâåéøèõ ôîðì òóðèçìà, êîòîðûé àêêóìóëèðóåò çíà÷èòåëüíûé ñî-

öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë, ÿâëÿåòñÿ ìåäèöèíñêèé. Ïî äàííûì Medical Insights 

International, äîõîäû îò ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà åæåãîäíî óâåëè÷èâàþòñÿ íà 20%, ïðè 

ýòîì ãîäîâîé îáîðîò ðûíêà äîñòèãàåò 40-60 ìëðä. äîëë. [4].

Ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ èçó÷åíèåì ïðîáëåì è ïåðñïåê-

òèâ ðàçâèòèÿ ðûíêà íîâåéøèõ ôîðì òóðèçìà, â ò.÷. ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà, 

ìåõàíèçìîâ åãî ââåäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ îòå÷åñòâåí-

íûõ è çàðóáåæíûõ èññëåäîâàòåëåé, â ÷àñòíîñòè Â.Áèðêîâè÷à, Î.Ãðîìà, Ì.Ãóäçü, 

Î.Äæàíãèðîâà, Î.Äèì÷åíêî, Î.Äóäêèíîé, Â.Åâäîêèìåíêà, Â.Êèôÿêà, À.Êëèìåíêî, 

Ñ.Ìåëüíè÷åíêî, Í.Ñâåëåáè, Ò.Òêà÷åíêî, Ï.Ïóöåíòåéëî, Ò.Ñêîðîáàãàòîâîé, Þ.Ðåóòîâà, 

Â.Ôåäîðîâà, Ì.Ôóðìàíåêà, Ñ.Õàðè÷êîâà è äð. Âîïðîñû ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíî-

ãî ðûíêà ìåäèöèíñêèõ óñëóã îòðàæåíû â òðóäàõ Ç.Ãåðàñèì÷óê, È.Øåâ÷óê è äð. 

Îäíàêî íàó÷íûå îñíîâû ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîãî ðûíêà ìåäèöèíñêîãî 

òóðèçìà êàê ïðåäïîñûëêè íàðàùèâàíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíîâ Óêðàèíû, 

èññëåäîâàíû íå â ïîëíîé ìåðå.

Ïîýòîìó íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè Óêðàèíû 

íàñóùíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà òåîðåòè÷åñêèõ è ïðèêëàäíûõ èññëåäîâà-

íèé â íàïðàâëåíèè ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ ìåäèöèíñêîãî òó-

ðèçìà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âàæíûì íàó÷íûì çàäà÷åé ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè Óêðàèíû.

Ðîñò ðûíêà òóðèñòè÷åñêèõ óñëóã îáóñëîâëåí, ñ îäíîé ñòîðîíû, ðîñòîì èõ 

ñïðîñà, ñ äðóãîé - ðîñòîì ïðåäëîæåíèÿ. Ê ïðè÷èíàì ðîñòà ñïðîñà ñëåäóåò îòíåñòè: 

ðîñò ìîáèëüíîñòè íàñåëåíèÿ ïëàíåòû; óâåëè÷åíèå äîõîäîâ è óìåíüøåíèå ñâîáîäíîãî 

âðåìåíè ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà; ïîâûøåíèå ñòàíäàðòîâ æèçíè â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ 

ìèðà; îòêðûòîñòü âíåøíåìó ìèðó (îñîáåííî îùóòèìûì ÿâëÿåòñÿ ôàêòîð äëÿ ñòðàí 

ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà); ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïåðåîðèåíòàöèþ íàñå-

ëåíèÿ íà êîìôîðò è ïîçíàíèÿ êóëüòóðíûõ öåííîñòåé; óñèëåíèå ðîëè òóðèñòè÷åñêèõ 

óñëóã äëÿ ïîääåðæêè èìèäæà ëèöà, äð. Ðîñò ïðåäëîæåíèÿ âûçâàí, â îñíîâíîì, ðàçâèòè-

åì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îáóñëîâëåííûì âûñîêèì óðîâíåì îáîðà÷èâàåìîñòè è ðåí-

òàáåëüíîñòè êàïèòàëà ñôåðû, åå êîíêóðåíòíûì ïîòåíöèàëîì.

Î÷åâèäíû òåíäåíöèè, ïðè êîòîðûõ îò êëàññè÷åñêîãî òóðèçìà îòäåëÿþòñÿ íî-
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âûå, ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå àëüòåðíàòèâíûå âèäû è òèïû òóðèçìà, ñîñðåäîòî÷åííîñ-

òü íà êîòîðûõ ïîçâîëÿåò ïîâûøàòü äîõîäíîñòü òóðèñòè÷åñêèõ óñëóã è ñîîòâåò-

ñòâåííî, âûõîä íà íîâûå ðûíêè, â òîì ÷èñëå, ìåæäóíàðîäíûå.

Ïî èññëåäîâàíèÿì Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè Êîðåëüñüêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ 

[5, ñ.39], õàðàêòåð òóðèçìà êàê îñîáîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðû ðàçâèòèÿ îá-

ùåñòâà ïðè óìåëîì óïðàâëåíèè ìîæåò óñïåøíî ñî÷åòàòü â ñåáå è ðûíî÷íûå àñïåê-

òû ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé è ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå öåëè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà â 

öåëîì è îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ. Ïðè ýòîì ñîöèàëüíûé àñïåêò òóðèçìà äîëæåí âûñòóïà-

òü êàê öåëü, à ðûíî÷íûé àñïåêò - êàê ñðåäñòâî åå ðåàëèçàöèè.

Î.Ï.Äæàíãèðîâ ðàññìàòðèâàåò ìåäèöèíñêèé òóðèçì êàê ñôåðó «îáñëóæèâà-

þùåãî (ñåðâèñíîãî) ïðîèçâîäñòâà» [6]. Â ýòîì àñïåêòå, Î.Â.Áàáêіí îïðåäåëÿåò îç-

äîðîâèòåëüíî-ëå÷åáíûé òóðèçì êàê äåÿòåëüíîñòü, áàçèðóþùàÿñÿ íà êóðîðòîëîãèè 

è õàðàêòåðèçóåòñÿ ïåðåìåùåíèåì ðåçèäåíòîâ èëè íåðåçèäåíòîâ â ïðåäåëàõ èëè çà 

ïðåäåëàìè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö íà ñðîê íå ìåíåå 20 ÷àñîâ è íå áîëåå 6 ìåñÿöåâ â 

îçäîðîâèòåëüíûõ öåëÿõ, öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé îðãàíèçìà ÷åëî-

âåêà [7, ñ. 252]. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, êóðîðòîëîãіþ íå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü îñíîâîé 

ôîðìèðîâàíèÿ ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà, âåäü, îñíîâûâàÿñü íà ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííî-

ãî íàìè èññëåäîâàíèÿ, ìåñòó ïðåáûâàíèÿ òóðèñòà íå îáÿçàòåëüíî åñòü ñàíàòîðèè 

èëè êóðîðòíûå çîíû îòäûõà. Èìè ìîãóò áûòü è ãîñòèíèöû, è àãðîóñàäüáû è äðóãèå 

ìåñòà ñòàöèîíàðíîãî ïðåáûâàíèÿ òóðèñòîâ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðåáûâàíèÿ òóðè-

ñòà íà êóðîðòå ñ öåëüþ îçäîðîâëåíèÿ íå ñîîòâåòñòâóåò çàäåêëàðèðîâàííîé íàìè 

öåëüþ ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà - èñêîðåíåíèå çàáîëåâàíèÿ. Ïîýòîìó íàìè îòñòàèâà-

åòñÿ ìûñëü îá îòäåëåíèè ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà â îòäåëüíîå íàïðàâëåíèå ëå÷åáíî-

îçäîðîâèòåëüíîãî òóðèçìà.

Ì.Ôóðìàíåê ïðåäïîëàãàåò, ÷òî SPA-òóðèçì è ìåäèöèíñêèé òóðèçì ìîãóò ñî-

ñóùåñòâîâàòü è ñîñóùåñòâóþò ñ äðóãèìè ôîðìàìè òóðèçìà. Ðàñïðîñòðàíåííîé ÿâ-

ëÿåòñÿ ïðàêòèêà îáúåäèíåíèÿ ïðåäëîæåíèé èç àêòèâíîãî, äåëîâîãî è ïîçíàâàòåëüíî-

ãî òóðèçìà [8, ñ. 359-366]. Îñíîâûâàÿñü íà äàííîì ïðåäïîëîæåíèè, ïîïðîáóåì îöåíèòü 

ñèñòåìó âçàèìîñâÿçåé ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà ñ äðóãèìè âèäàìè. Äëÿ ýòîãî, ñíà÷àëà 

îáîñíóåì ìåñòî ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà ñðåäè âèäîâ òóðèçìà, îñíîâûâàÿñü íà êëàññè-

ôèêàöèè ôîðì òóðèñòè÷åñêîé èíäóñòðèè.

Ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü ìåäèöèíñêèé òóðèçì 

êàê ôîðìó îçäîðîâèòåëüíî-ëå÷åáíîãî òóðèçìà, äëÿ êîòîðîé õàðàêòåðíîé ÿâëÿåòñÿ 

îðãàíèçàöèÿ ñòàöèîíàðíîãî/àìáóëàòîðíîãî ðàçìåùåíèÿ òóðèñòîâ ñ öåëüþ ñîâìå-

ùåíèÿ óñëóã ïî ëå÷åíèþ îïðåäåëåííîãî çàáîëåâàíèÿ (íà îñíîâå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäè-

öèíñêèõ ìàíèïóëÿöèé) è îòäûõà (íà îñíîâå ïðåäëîæåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ òóðèñòè÷å-
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ñêèõ óñëóã). Â ýòîì àñïåêòå öåëåñîîáðàçíî îñóùåñòâèòü ðàçäåëåíèå óñëóã ìåäèöèí-

ñêîãî òóðèçìà íà ïðîôèëèðóþùèå (öåëåâûå) è îáåñïå÷èâàþùèå (èíôðàñòðóêòóðíûå). 

Ê ïðîôèëèðóþùèì îòíåñåì ìåäèöèíñêèå óñëóãè, íàïðàâëåííûå íà ëèêâèäàöèþ çàáîëå-

âàíèé, òî åñòü âõîäÿò â ðàìêè ëå÷åíèÿ. Îáåñïå÷èâàþùèìè áóäåì ñ÷èòàòü óñëóãè ïî 

îòäûõó ìåäèöèíñêèõ òóðèñòîâ.

Ïîòðåáíîñòü âûäåëåíèÿ ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà â îòäåëüíóþ ôîðìó îçäîðîâè-

òåëüíî-ëå÷åáíîãî òóðèçìà îáóñëîâëåíà â ïåðâóþ î÷åðåäü åãî ñïåöèôè÷åñêèì ïðèçíà-

êîì - îáåñïå÷åíèåì ðåçóëüòàòà ëå÷åíèÿ, òî åñòü õàðàêòåðèçóåòñÿ çàâåðøåííîñòüþ 

ïðîöåññà ëå÷åíèÿ. Åñëè öåëü îçäîðîâèòåëüíîãî òóðèçìà (âåëíåñà), â îñíîâíîì, ðàññ-

ìàòðèâàåòñÿ êàê ïðîôèëàêòèêà îïðåäåëåííûõ çàáîëåâàíèé è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ, òî 

öåëü ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà áîëåå êîíêðåòíàÿ è çàêëþ÷àåòñÿ â ëå÷åíèè áîëåçíåé è 

äðóãèõ îòêëîíåíèé îò çäîðîâîãî ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà, â èñêîðåíåíèè çàáîëåâàíèÿ, 

÷òî è ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðè÷èíîé ïðèåçäà â òîò èëè èíîé ðåãèîí.

Ïîýòîìó ïðè ðàçðàáîòêå ìåäèöèíñêèõ òóðîâ îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò óäåëÿ-

òü òîìó, ÷òîáû òóðèñòó ïðåäîñòàâèëè èìåííî òå ìåäèöèíñêèå óñëóãè, êîòîðûå åìó 

íóæíû è íå íàâðåäÿò åãî çäîðîâüþ [9, ñ. 58].

Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ ìåäèöèíñêîãî òóðè-

çìà â Óêðàèíå íàìè âûäåëåíû ÷àñòíûé ñåêòîð. 

Ñðåäè íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ÷àñò-

íûì ñåêòîðîì è ñïîñîáíûõ îáåñïå÷èòü ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíîãî ðûíêà ìåäèöèíñêîãî 

òóðèçìà â Óêðàèíå, ÿâëÿåòñÿ, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ñòîìàòîëîãè÷åñêèå óñëóãè [10]. Ïî 

ñëîâàì Áèêóëîâà Ä., ñòîìàòîëîãèÿ ñ÷èòàåòñÿ íàèáîëåå ðàçâèòîé è âûñîêîêà÷åñò-

âåííîé ñôåðîé ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè, âåäü èìåííî ýòà îòðàñëü ïåðâîé ïîëó÷èëà âîç-

ìîæíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ ÷àñòíîãî êàïèòàëà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ïëàòíûõ óñëóã. Â ðåçó-

ëüòàòå ñóùåñòâóåò íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ îòäåëåíèé â êîììó-

íàëüíûõ êëèíèêàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ óñëóãè ïî æèçíåííûì ïîêàçàòåëÿì èëè òåì, êòî 

íå ìîæåò ïëàòèòü. Ïðè ýòîì ïëàòà çà óñëóãè íå ÷ðåçìåðíàÿ, à íàîáîðîò, èçâåñòíû 

ïðåöåäåíòû, êîãäà èíîñòðàííûå ãðàæäàíå ïûòàþòñÿ ïîëó÷èòü óñëóãè ñ ïðîòåçèðî-

âàíèå èëè ëå÷åíèå çóáîâ èìåííî â Óêðàèíå, âåäü è ñàìà óñëóãà çà ðóáåæîì ñòîèò âä-

âîå äîðîæå [11].

Áîëåå òîãî, ñòîìàòîëîãèÿ ÿâëÿåòñÿ òàêèì íàïðàâëåíèåì ìåäèöèíñêèõ óñ-

ëóã, ÷òî èìååò îòíîøåíèå ñêîðåå ê êà÷åñòâó æèçíè, ÷åì ê åãî çàùèòå [11], ÷òî 

ïîäòâåðæäàåò öåëåñîîáðàçíîñòü ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ ìåäèöèíñêîãî òó-

ðèçìà èìåííî íà äàííîé ñôåðå, êîòîðàÿ, âî-ïåðâûõ, ñïîñîáíà îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ 

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû äëÿ ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ ìåäèöèíñêîãî 

òóðèçìà; âî-âòîðûõ, ñïîñîáíà àêêóìóëèðîâàòü ïîòåíöèàë ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ 



 
42

ðàçëè÷íûõ ñåêòîðîâ òóðèíäóñòðèè. 

Âûäåëåíèå ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà íå íàøëî îòðàæåíèå â çàêîíîäàòåëüíîì 

ïîëå Óêðàèíû, îäíàêî Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèåé ïî òóðèçìó (World Tourism Organization), 

êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ âåäóùåé ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèåé â ýòîé ñôåðå, ìåäèöèíñêèé 

òóðèçì îïðåäåëåí êàê îäíî èç âåäóùèõ ìîäåëåé.

Óñëîâèåì ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà â Óêðàèíå è 

åå öåëåâûì îðèåíòèðîì ÿâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî ïðèâëå÷åíèå èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ, 

ïðèòîê êîòîðûõ àêêóìóëèðóåò çíà÷èòåëüíûå âõîäíûå ôèíàíñîâûå ïîòîêè â ðåãèîí. 

Ïðèâëå÷åíèå òóðèñòîâ â äàííóþ ñôåðó áàçèðóåòñÿ íà ñèñòåìå èõ ìîòèâîâ 

è âíåøíèõ ñòèìóëîâ ïîêóïêè òóðîâ. Îñíîâíûìè ìîòèâàìè ïîñåùåíèÿ ìåäèöèíñêèõ 

òóðîâ íàìè ñ÷èòàþòñÿ ðåçóëüòàòèâíîñòü (ò.å. êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèí-

ñêèõ óñëóã) è ñïîñîáíîñòü (â ò.÷. óðîâåíü öåí íà ìåäèöèíñêèå óñëóãè). Îñíîâíûìè æå 

ñòèìóëèðóþùèìè ôàêòîðàìè ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà, ïî 

íàøåìó ìíåíèþ, âñå æå åñòü: ïðèâëåêàòåëüíàÿ öåíà, ïåðå÷åíü óñëóã èëè ïðåäîñòàâëå-

íèÿ áîëåå êâàëèôèöèðîâàííîé ïîìîùè.

Ñëåäîâàòåëüíî, ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà ÿâ-

ëÿåòñÿ ïîòåíöèàëüíûì âûñîêîäîõîäíûì ñåêòîðîì ýêîíîìèêè Óêðàèíû, ñïîñîáíûì 

àêêóìóëèðîâàòü çíà÷èòåëüíûé ñîöèàëüíûé è ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò è îáåñïå÷èòü 

èíòåãðàöèþ Óêðàèíû â åâðîïåéñêèå è ìèðîâûå ãëîáàëèçàöèîííûå è ãóìàíèòàðíûå 

ïðîöåññû. Ïîýòîìó äàëüíåéøåå èññëåäîâàíèå âîïðîñîâ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ðå-

ãèîíàëüíûõ ðûíêîâ ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà â Óêðàèíå äîëæíî íàïðàâëÿòüñÿ â âûäåëå-

íèå ðåãèîíàëüíûõ öåíòðîâ ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà è ïðåäóñìàòðèâàòü ðàçðàáîòêè ïî 

îáåñïå÷åíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè òàêîãî ðûíêà.
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Ìåòîäè÷åñêèå ïîäõîäû ê îöåíêå è ôîðìèðîâàíèÿ 
ñòðàòåãèè îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè êîíöåíòðàöèè 

áàíêîâñêîé ñåòè â ðåãèîíàõ ñòðàíû

äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Ðèçíûê Íàòàëèÿ Ñò åïàíîâíà, çàâåäóþ-

ùàÿ êàôåäðîé áàíêîâñêîãî äåëà Ëóöêîãî íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñè-

òåòà, Óêðàèíà

êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Êîðåöêàÿ Íàòàëèÿ Èâàíîâíà, çàìåñòèòå-

ëü äåêàíà ôàêóëüòåòà ó÷åòà è ôèíàíñîâ Ëóöêîãî íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî 

óíèâåðñèòåòà, Óêðàèíà

êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Ãàëóùàê Âàëåíòèíà Ëåîíèäîâíà, çàìåñòè-

òåëü äåêàíà ôàêóëüòåòà ó÷åòà è ôèíàíñîâ Ëóöêîãî íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêî-

ãî óíèâåðñèòåòà, Óêðàèíà

ÀÍÍÎÒÀÖÈß

Â ðàáîòå ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå ïðîöåññà êîíöåíòðàöèè áàíêîâñêîé ñåòè â ðåãè-

îíàõ, óñîâåðøåíñòâîâàíèå êîòîðîãî ïîçâîëèò îáíàðóæèòü ðåãèîíû, ïðèâëåêàòåëüíûå 

äëÿ êîíöåíòðàöèè òî÷åê áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ñ öåëüþ óäîâëåòâîðåíèÿ èìåþùèõñÿ 

è ïîòåíöèàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé êëèåíòîâ, óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, è ðåãèîíû, 

ãäå ïðèáûëüíîñòü îò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ðåãèîíå òî÷åê áàíêîâñêîãî îáñëó-

æèâàíèÿ áóäåò ìàêñèìàëüíîé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áàíêîâñêàÿ ñåòü, ðåãèîíàëüíàÿ áàíêîâñêàÿ ñåòü, òî÷êà áàíêîâ-

ñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, êîíöåíòðàöèÿ áàíêîâñêîé ñåòè, ïðèáûëüíîñòü, ïðèâëåêàòåëüíîñòü, 

ñòðàòåãèÿ 

ANNOTATION

Research of process of concentration of bank network is in-process conducted in the re-

gions, the improvement of which will allow to find out regions, attractive for the concentration of 

points of bank service with the purpose of satisfaction of present and potential necessities of 

clients, steady development of region, and regions, where profitability from realization of activity in 

the region of points of bank service will be maximal.

Keywords: bank network, regional bank network, point of bank service, concentration of 

bank network, profitability, attractiveness, strategy.
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Ôóíêöèîíèðîâàíèå áàíêîâñêîé ñèñòåìû, åå ðàâíîâåñèå è äèíàìèêà îáåñïå÷èâà-

þòñÿ äåÿòåëüíîñòüþ òî÷åê áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, ñîâîêóïíîñòü êîòîðûõ îáðà-

çóåò áàíêîâñêóþ ñåòü. Ïðîáëåìà òåððèòîðèàëüíîãî êîíöåíòðàöèè áàíêîâ âûíóæäàåò 

èõ ðóêîâîäñòâî óäåëÿòü ïîâûøåííîå âíèìàíèå ðàçâèòèþ ñîáñòâåííîé ñåòè, ñîâåð-

øåíñòâîâàíèþ åå ñòðóêòóðû è óïðàâëåíèÿ ïðèáûëüíîñòüþ, à ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè 

îáåñïå÷èâàòü óñëîâèÿ äëÿ àêòèâíîé èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ âåäåíèÿ 

õîçÿéñòâà. Èçó÷åíèå äàííûõ âîïðîñîâ ïðèîáðåòàåò îñîáîå çíà÷åíèå è îáóñëîâëèâàåò 

àêòóàëüíîñòü íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ. 

Òåîðåòè÷åñêèìè è ìåòîäîëîãè÷åñêèì îñíîâàì àíàëèçà ðàçìåùåíèÿ òî÷åê áàíêîâ-

ñêîãî îáñëóæèâàíèÿ äëÿ êîíöåíòðàöèè áàíêîâñêîé ñåòè ïîñâÿùåííû òðóäû òàêèõ  ó÷åíûõ  

êàê Â. Ãðóäçåâè÷, Å. Áåðíøòàìà, À.  Ëóçàíîâà, Å.  Ïðóññà,  À.  Äðóæèíèíîé,          Ã. Ãðèöåíêî, 

Â.  Áðèò÷åíêî, Ì. Ìîãèëüíèöêîé, Ë. Ãóëÿåâîé, Â. Ñóõîòåïëîãî,  Ì. Ëþçíÿê, Í. Êîðåöêîé, Í. 

Ðèçíûê è äð. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà òàêîå êîëè÷åñòâî íàó÷íûõ íàðàáîòîê â ñôåðå ðåãèî-

íàëüíîãî ðàçâèòèÿ áàíêîâñêîé ñèñòåìû, ñóùåñòâóåò åùå ïàêåò íåðåøåííûõ âîïðîñîâ, 

êîòîðûé íóæäàåòñÿ â äîïîëíèòåëüíîì èññëåäîâàíèè, à èìåííî àíàëèçó ïðèâëåêàòåëü-

íîñòè ðåãèîíà äëÿ êîíöåíòðàöèè áàíêîâ è îáåñïå÷åíèÿ èõ ïðèáûëüíîñòè â ðåãèîíå è 

ôèíàíñîâîé áåçîïàñíîñòè.

Öåëü ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â ðàçðàáîòêå òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèõ è ïðèêëàä-

íûõ ïðèíöèïîâ îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè áàíêîâñêîé ñåòè â ðåãèîíàõ.

Ðàçâèòèå áàíêà íåâîçìîæíî áåç ñîçäàíèÿ ìîùíîé áàíêîâñêîé ñåòè, ïðèáëèæåíèÿ 

áàíêîâñêèõ óñëóã, íåïîñðåäñòâåííî ê ïîòðåáèòåëÿì. Íàó÷íûå ðàáîòíèêè ñ÷èòàþò, ÷òî 

áàíê ñî ñëàáîé ïðåäñòàâèòåëüñêîé ñåòüþ ïîõîæ íà «êîëîñ íà ãëèíÿíûõ íîãàõ». Îí îãðà-

íè÷åí, à ñëåäîâàòåëüíî, íå ìîæåò ïðåäëîæèòü ñâîèì êëèåíòàì âñåõ íåîáõîäèìûõ äëÿ íèõ 

óñëóã â íóæíîå âðåìÿ è â íóæíîì ìåñòå [1, ñ. 21].

Ïðåæäå ÷åì èññëåäîâàòü âîïðîñ ðàçìåùåíèÿ â ðåãèîíàõ ñòðàíû òî÷åê áàíêîâñêî-

ãî îáñëóæèâàíèÿ è ïðèâëåêàòåëüíîñòè ðåãèîíà äëÿ ýôôåêòèâíîãî èõ êîíöåíòðàöèè, ïî 

íàøåìó ìíåíèþ, íåîáõîäèìî âûó÷èòü ñîäåðæàíèå ïîíÿòèé «áàíêîâñêàÿ ñåòü» è «ðåãèî-

íàëüíàÿ áàíêîâñêàÿ ñåòü», îïðåäåëèòüñÿ ñî ñòðóêòóðíûìè ýëåìåíòàìè áàíêà è èõ õàðàê-

òåðèñòèêîé. 

Èññëåäîâàíèå ñîäåðæàíèÿ ïîíÿòèé «áàíêîâñêàÿ ñåòü» è «ðåãèîíàëüíàÿ áàíêîâñêàÿ 

ñåòü» ïîêàçàëî, ÷òî â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå îòñóòñòâóþò ïîäõîäû ó÷åíûõ ê òîë-

êîâàíèþ äàííûõ ïîíÿòèé, ÷òî òðåáóåò ïðåäñòàâëåíèÿ ñîáñòâåííîãî âèäåíüÿ èõ ñîäåð-

æàíèÿ.  

Áàíêîâñêèå ó÷ðåæäåíèÿ èìåþò ïðàâî îòêðûâàòü â ðåãèîíàõ îòäåëüíûå ñòðóêòóð-

íûå ýëåìåíòû (òàáë. 1, 2).  
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Áàíêîâñêàÿ ñåòü ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì ðàçâèòèÿ áàíêîâñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îòî-

áðàæàåò ñòðàòåãèþ åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è òåððèòîðèàëüíîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå ðûí-

êà áàíêîâñêèõ ïðîäóêòîâ è óñëóã. Ñëåäîâàòåëüíî, áàíêîâñêàÿ ñåòü – ýòî ñîâîêóïíîñòü 

áàíêîâ è èõ ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò äåÿòåëüíîñòü ïîä îäíîé 

òîðãîâîé ìàðêîé, èìåþò êîðïîðàòèâíóþ ñòðàòåãèþ äåÿòåëüíîñòè, åäèíñòâåííûé 

öåíòð óïðàâëåíèÿ, êîîðäèíàöèè è êîíòðîëÿ ñ öåëüþ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé íà-

ñåëåíèÿ è ñóáúåêòîâ âåäåíèÿ õîçÿéñòâà â áàíêîâñêèõ óñëóãàõ, à ðåãèîíàëüíàÿ áàíêîâñêàÿ 

ñåòü – ýòî ñîâîêóïíîñòü òî÷åê áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íà îïðåäåëåííîé òåððèòî-

ðèè, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íàïðàâëåíà íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ýêîíîìèêè ðå-

ãèîíà â íàáîðå áàíêîâñêèõ óñëóã. Òî÷êà áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ – ýòî ìåñòî äîñòóïà 

êëèåíòîâ ê áàíêîâñêèì óñëóãàì.

Òàáëèöà 1 

Ñîäåðæàíèå, ôóíêöèè è îïåðàöèè òî÷åê áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ*

Ñòðóêòóð-
íàÿ åäèíèöà

Ñóòü ïîíÿòèÿ Ôóíêöèè òà îïåðàöèè ñòðóêòóðíîé åäèíèöû

1 2 3

Ôèëèàë áàí-
êà (ÔÁ)

îòäåëüíîå ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëå-
íèå áàíêà, êîòîðîå 
íå èìååò ñòàòóñà 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà

- äåéñòâóåò îò èìåíè áàíêà; 
- ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ñèñòåìå ìåæáàíêîâñêèõ ýëåêòðîííûõ ðà-
ñ÷åòîâ è èìååò îòäåëüíûé êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò èëè ðàáîòà-
åò çà êîíñîëèäèðîâàííûì êîððåñïîíäåíòñêèì ñ÷åòîì áàíêà; 
- îñóùåñòâëÿåò áàíêîâñêèå è äðóãèå îïåðàöèè íà îñíîâàíèè ðàç-
ðåøåíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî áàíêîì, â ïðåäåëàõ ïîëó÷åííîé áàíêîì 
áàíêîâñêîé ëèöåíçèè è ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì 
îïåðàöèé, äëÿ ïðîâåäåíèÿ è ó÷åòà êîòîðûõ íåò íàäëåæàùèõ óñëî-
âèé (â òîì ÷èñëå ñîîòâåòñòâóþùåå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå è 
ïîìåùåíèå, ñïåöèàëüíîå áàíêîâñêîå îáîðóäîâàíèå, êîìïüþòåðíàÿ 
òåõíèêà, êîììóíèêàöèîííûå ñðåäñòâà, ñïåöèàëèñòû ñîîòâåò-
ñòâóþùåé êâàëèôèêàöèè è ò. ï.) èëè îòíîñèòåëüíî êîòîðûõ íå 
èìååò ïðàâà îñóùåñòâëÿòü ñîãëàñíî òðåáîâàíèé äåéñòâóþùåãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà; 
- íå èìåþò ïðàâà îòêðûâàòü ñ÷åòà áàíêàì è â áàíêàõ, â òîì ÷èñëå 
çàêëþ÷àòü êîððåñïîíäåíòñêèå îòíîøåíèÿ; 
- ðóêîâîäèòåëü ôèëèàëà äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè, 
âûäàííîé áàíêîì.

Ïðåäñòàâè-
òåëüñòâî 
áàíêà (ÏÁ)

òåððèòîðèàëüíîå 
îòäåëüíîå ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëå-
íèå áàíêà, êîòîðîå 
íå ÿâëÿåòñÿ þðèäè-
÷åñêèì ëèöîì

- äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè îòäåëüíîãî ïîëîæåíèÿ îò èìåíè è çà 
ñ÷åò áàíêà; 
- ìîæåò îòêðûâàòüñÿ êàê íà òåððèòîðèè, òàê è íà òåððèòîðèè 
äðóãèõ ãîñóäàðñòâ;  
- íå èìååò ïðàâà îñóùåñòâëÿòü áàíêîâñêèå îïåðàöèè; 
- çàíèìàåòñÿ ìàðêåòèíãîâûìè èññëåäîâàíèÿìè è ñîçäàíèåì óñëî-
âèé äëÿ ïðîäâèæåíèÿ áàíêîâñêèõ óñëóã íà ñîîòâåòñòâóþùèõ òåð-
ðèòîðèÿõ.
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Ïðîäîëæåíèå òàáë. 1

1 2 3

Òåððèòî-ðè-
àëüíîå îò-
äåëüíîå áåç-
áàëàíñîâîå 
îòäåëåíèå 
áàíêà (ÂÁ)

ïîäðàçäåë, êîòîðûé 
îñóùåñòâëÿåò 
ëèøü ðàñ÷åòíî-êàñ-
ñîâîå îáñëóæèâàíèå 
êëèåíòîâ è âêëàä-
íûå îïåðàöèè

- ïîä÷èíÿåòñÿ áàíêó èëè åãî ôèëèàëó; 
- âûïîëíÿåò ôóíêöèè è îïåðàöèè, ïðåäóñìîòðåííûå íà îñíîâàíèè ðàç-
ðåøåíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî êîìïåòåíòíûì îðãàíîì áàíêà íà ïðàâî 
ïðîâåäåíèÿ îòäåëüíûõ îïåðàöèé, â ïðåäåëàõ ïîëó÷åííîé áàíêîì áàí-
êîâñêîé ëèöåíçèè è ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ çà èñêëþ÷åíèåì îïåðà-
öèé, äëÿ ïðîâåäåíèÿ è ó÷åòà êîòîðûõ íåò íàäëåæàùèõ óñëîâèé (â òîì 
÷èñëå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è ïîìåùåíèÿ, 
ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîìïüþòåðíîé òåõíèêè, êîììóíèêàöèîí-
íûõ ñðåäñòâ, ñïåöèàëèñòîâ ñîîòâåòñòâóþùåé êâàëèôèêàöèè è ò. 
ï.) èëè íå èìååò ïðàâà îñóùåñòâëÿòü èõ ñîãëàñíî òðåáîâàíèé çàêî-
íîäàòåëüñòâà.

Ïóíêò îá-
ìåíà âàëþò 
(ÏÎÂ)

ñòðóêòóðíîå ïîä-
ðàçäåëå-íèå, êî-
òîðîå îòêðûâàåò 
áàíê, â òîì ÷èñëå íà 
îñíîâàíèè àãåíò-
ñêèõ äîãîâîðîâ ñ 
þðèäè÷åñ-êèìè ëè-
öàìè-ðåçèäåíòà-ìè, 
ãäå îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ âàëþòíî-îáìåí-
íûå îïåðàöèè

- îñóùåñòâëÿåò âàëþòíî-îáìåííûå îïåðàöèè ïðè óñëîâèè, åñëè áàíê 
ïîëó÷èë áàíêîâñêóþ ëèöåíçèþ è ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèå íà îñóùåñò-
âëåíèå íåòîðãîâûõ îïåðàöèé ñ âàëþòíûìè öåííîñòÿìè; 
- íà÷èíàåò ïðîâåäåíèå îïåðàöèé ïîñëå ðåãèñòðàöèè è ðåãèñòðàöèè 
ðåãèñòðàòîðà ðàñ÷åòíûõ îïåðàöèé (ÐÐÎ) â íàëîãîâîì îðãàíå

Áàíêîâñêèé 
àâòîìàò 
ñàìîîáñëó-
æèâàíèÿ 
(áàíêîìàò) 
(ÁÀÑ)

ïðîãðàììíî-òåõ-
íè÷åñêèé êîìïëåêñ 
ñ âìîíòèðîâàí-íîé 
ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ÝÂÌ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ îñóùåñò-
âëåíèÿ àâòîìàòè-
çèðîâàííûõ îïåðà-
öèé ïðèåìà-âûäà÷è 
èìåþùèõñÿ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ

- ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü ñàìîîáñëóæèâàíèå çà îïåðàöèÿìè: ïîëó-
÷åíèå äåíåã â íàëè÷íîé ôîðìå; âíåñåíèå èõ äëÿ çà÷èñëåíèÿ íà ñîîò-
âåòñòâóþùèå ñ÷åòà; ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè îòíîñèòåëüíî ñîñòî-
ÿíèÿ ñâîèõ ñ÷åòîâ; âûïîëíåíèå äðóãèõ îïåðàöèé ñ ôóíêöèîíàëüíûìè 
âîçìîæíîñòÿìè

Ïëàòåæíûé 
òåðìèíàë 
(ÏÒ)

ýëåêòðîííîå óñ-
òðîéñòâî, ïðåä-
íàçíà÷åííîå äëÿ 
âûïîëíåíèÿ ïðîöå-
äóðû àâòîðèçàöèè ñ 
ïðèìåíå-íèåì ïëà-
òåæíîé êàðòî÷êè

- èíèöèèðóåò ïåðåâîä èç ñ÷åòà, â òîì ÷èñëå âûäà÷ó íàëè÷íîñòè, ïî-
ëó÷åíèå ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè è ïå÷àòàíèå äîêóìåíòà çà îïåðàöè-
åé

* ñîñòàâëåíî íà îñíîâå èñòî÷íèêîâ: [2; 3; 4; 5; 6, ñ. 190, 197–198; 7]

Ðåãèîíû îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà îïðåäåëåííûìè ñîöèàëüíûìè, ýêîíîìè÷åñêèå, 

ýêîëîãè÷åñêèìè, ãåîãðàôè÷åñêèìè è äðóãèìè õàðàêòåðèñòèêè. Ýòî è ÷èñëåííîñòü íà-

ñåëåíèÿ, è ïëîùàäü ðåãèîíà, è êîëè÷åñòâî þðèäè÷åñêèõ ëèö, è îáúåìû ïðèâëå÷åííûõ 

ñðåäñòâ îò íàñåëåíèÿ è ñóáúåêòîâ âåäåíèÿ õîçÿéñòâà, è îáúåìû ïðåäîñòàâëåííûõ 

êðåäèòîâ äëÿ íèõ. Èìåííî ýòè õàðàêòåðèñòèêè ïðèâëåêàþò, èëè íàîáîðîò îòïóãèâà-

þò ðóêîâîäñòâî áàíêîâñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ/îò êîíöåíòðàöèè ñâîåé ñåòè â òîì èëè 

èíîì ðåãèîíå.
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Таблица 2 
Характеристика точек банковского обслуживания * 

 

Признак Филиал Представительство 

Территориальное 
отдельное 

безбалансовое 
отделение 

Пункт  
обмена валют  

Банковский 
автомат  

самообслуживания 

Платежный 
терминал  

Юридический 
статус 

Не является юридическим 
лицом,  имеет баланс 

Не является юридическим 
лицом 

Не является 
юридическим лицом, 

не имеет отдельного 
баланса 

Не является 
юридическим лицом 

Не является 
юридическим лицом 

Не является 
юридическим 

лицом 

Цель открытия 

Всестороннее и 
качественное 

обслуживание клиентов 
региона 

Маркетинговые 
исследования рынка 
банковских услуг и 

создание условий для 
продвижения банковских 
услуг в разных регионах 

страны и за рубежом 

Повышение качества 
обслуживания 

клиентов региона и 
выполнение 

определенных 
специфических задач 

Обслуживание  
клиентов региона 

Обслуживание  
клиентов региона 

Обслуживание  
клиентов 
региона 

Срок открытия полгода минимальные 4–6 недель 

получение лицензии – 

40 рабочих дней;  

–6 недель 

минимальные минимальные 

Стоимость 

открытия 
50–400 тыс. долл. минимальные 

3–50 тыс. долл.   

+ 3 тыс. грн. в месяц  

на обеспечение 

текущей 

деятельности  

(например, 130–150 м
2
 

составляет около  50 

тыс. долл 

получение лицензии 

(в зависимости от 

законодательства 

страны)   

 

12–40 тыс. долл.  

+ стоимость 

содержания его  

в месяц –  

1-3 тыс. долл. 

1–10 тыс. долл. 

Срок 
самоокупаемости 

от 1 года – 
от 6 месяцев   

до 3 лет 
до полугода до полугода до полугода 

Уровень скорости  
предоставления 

услуг 

высокий уровень; зависит 
от уровня 

самостоятельности 
филиала и системы 

контроля со стороны 
банковского учреждения 

– 

высокий уровень; 
зависит от 

количества уровней 
принятия решений в 

банковском 
учреждении и его 
технологической 

оснастки 

высокий  
уровень 

высокий уровень;  
зависит от его 

технологической 
оснастки 

высокий  
уровень 

 
* составлено на основе исследований автора  и источников: [8, с. 15; 9; 10] 
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Ìåòîäè÷åñêèé ïîäõîä ê îñóùåñòâëåíèþ îöåíêè êîíöåíòðàöèè áàíêîâñêîé ñåòè â 

ðåãèîíå äîëæåí âêëþ÷àòü ýòàïû, ïðåäñòàâëåííûå íà ðèñ. 3.

 

Анализ привлекательности региона для 
сосредоточения единиц банковской сети и 
обеспечения экономической безопасности  

Анализ прибыльности точек банковского 
обслуживания  от деятельности в регионе для 
сосредоточения банковской сети и обеспечения 

финансовой безопасности 

прибыльность точек  банковского 
обслуживания 

 

депозитная  
деятельность  

коэффициент 
соотношения объема 

привлеченных 
депозитов и количества 
точек банковского 
обслуживания 

 

кредитная 
деятельность 

коэффициент 
соотношения объема 
предоставленных 

кредитов и количества 
точек банковского 
обслуживания 

потребительская привлекательность 

территориальная привлекательность 

коэффициент обеспеченности 1 млн. 
населения региона точками банковского 

обслуживания 

коэффициент обеспеченности субъектов 
ведения хозяйства региона точками 

банковского обслуживания 

коэффициент обеспеченности площади 
региона точками  банковского 

обслуживания 

Оценка концентрации банковской сети за направлениями: 

Ðèñ. 3. Àëãîðèòì ìåòîäèêè îöåíêè êîíöåíòðàöèè áàíêîâñêîé ñåòè â ðåãèîíå ñòðà-

íû  

Îñóùåñòâèâ ðàñ÷åòû çà âûøå ïîäàííûìè íàïðàâëåíèÿìè èññëåäîâàíèÿ, ïðèìåíèì 

ìåòîä, â êîòîðîì êàæäîìó ðåãèîíó çà êàæäûì ïîêàçàòåëåì âûñòàâèì êîëè÷åñòâî áàë-

ëîâ îò ìàêñèìàëüíîãî (íàèëó÷øèé ïîêàçàòåëü) ê ìèíèìàëüíîìó (íàèõóäøèé ïîêàçàòåëü). 

Ïîñëå ýòîãî áàëëû çà âñåìè ðåéòèíãàìè êàæäîãî ðåãèîíà ïðèáàâèì è ïîëó÷èì îáîáùåí-

íûé èõ ðåéòèíã (îòäåëüíî çà äâóìÿ íàïðàâëåíèÿìè).

Ñ öåëüþ îáúåäèíåíèÿ ðåãèîíîâ â ãðóïïû îïðåäåëèì ðàçìàõ èíòåðâàëà çà ôîðìóëîé:

  g
IIr minmax  ,                 (1)
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äå maxI  – ðàçìàõ èíòåðâàëà;

maxI  – ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ðåéòèíãà ðåãèîíà;

minI  – ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå ðåéòèíãà ðåãèîíà;

2g
 – ÷èñëî îòäåëåííûõ ãðóïï ( 2g – ðåãèîíû ñ âûñîêèì è íèçêèì óðîâíÿìè).

Èíäèêàòîð çà êàæäûì íàïðàâëåíèåì èññëåäîâàíèÿ äëÿ ðåãèîíîâ ñ âûñîêèì è íèçêèì 

óðîâíÿìè îïðåäåëèì çà ôîðìóëàìè:

   ,max rIiâ   rIií  min .               (2)

Ïðåäëîæåííûé ìåòîäè÷åñêèé ïîäõîä ïîçâîëèò ñîñòàâèòü ðåéòèíã ðåãèîíîâ: îá-

íàðóæèòü ðåãèîíû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðèâëåêàòåëüíûìè äëÿ êîíöåíòðàöèè áàíêîâñêîé 

ñåòè, è ðåãèîíû, ãäå ïðèáûëüíîñòü îò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè òî÷êàìè áàíêîâ-

ñêîãî îáñëóæèâàíèÿ áóäåò ìàêñèìàëüíîé.

Íà îñíîâå ñîñòàâëåííîãî ðåéòèíãà ðåãèîíîâ ñôîðìèðóåì ñòðàòåãèè áåçîïàñíîé 

êîíöåíòðàöèè áàíêîâñêîé ñåòè â ðåãèîíàõ çà èõ ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ äëÿ êîíöåíòðàöèè 

òî÷åê áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è çà ïðèáûëüíîñòüþ òî÷åê áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 

îò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè íà èõ òåððèòîðèè.

Ëîãèêà  ïîñòðîåíèÿ ìàòðèöû «Ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðåãèîíà – ïðèáûëüíîñòü ýëå-

ìåíòîâ áàíêîâñêîé ñåòè» äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàòåãèé îïðåäåëÿåòñÿ èçáðàíèåì â 

êà÷åñòâå îñíîâíûõ êðèòåðèåâ îöåíêó óðîâíÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòè ðåãèîíà äëÿ êîíöåí-

òðàöèè òî÷åê áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ (ãîðèçîíòàëüíàÿ îñü) è îöåíêó óðîâíÿ ïðè-

áûëüíîñòè ýëåìåíòîâ áàíêîâñêîé ñåòè îò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ðåãèîíå 

(âåðòèêàëüíàÿ îñü). Óðîâåíü ýòèõ êðèòåðèåâ îïðåäåëÿåò ôîðìèðîâàíèå òîé èëè èíîé 

ñòðàòåãèè áåçîïàñíîé êîíöåíòðàöèè áàíêîâñêîé ñåòè â ñîîòâåòñòâóþùåì êâàäðàí-

òå ñèñòåìû êîîðäèíàò (ðèñ. 1).

Привлекательность региона для концентрации  
на его территории точек банковского обслуживания

 П
ри
бы
ль
но
ст
ь 

 
т
оч
ек

  б
ан
ко
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ко
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об
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уж
ив
ан
ия

  о
т

 
ос
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ес
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т
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в 

ре
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òåððèòîðèè òî÷åê áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ

Ðèñ. 1. Ìàòðèöà «Ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðåãèîíà – ïðèáûëüíîñòü ýëåìåíòîâ áàíêîâñêîé ñåòè» 

Ðàçðàáîòàííûé ìàòðè÷íûé ïîäõîä ïîçâîëèò ó÷åñòü ðåëåâàíòíûå âíåøíèå è âíóò-

ðåííèå ôàêòîðû äëÿ óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè è îïðåäåëèòü íàáîð öåëåé, ê êî-

òîðûì äîëæíî ñòðåìèòüñÿ ðóêîâîäñòâî áàíêà äëÿ äîñòèæåíèÿ çàïëàíèðîâàííîé êîíêó-

ðåíòíîé ïîçèöèè â êàæäîì èç òåððèòîðèàëüíûõ áàíêîâñêèõ áèçíåñîâ.

Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ñôîðìèðóåì ñòðàòåãèè áåçîïàñíîé êîíöåí-

òðàöèè áàíêîâñêîé ñåòè â ðåãèîíàõ çà èõ ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ äëÿ ñîñðåäîòî÷åíèÿ òî-

÷åê áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è çà ïðèáûëüíîñòüþ òî÷åê áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ îò 

îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè íà èõ òåððèòîðèè.

Ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ áàíêîâñêîé ñåòè ÿâëÿåò 

ñîáîé óïðàâëåí÷åñêèé ïðîöåññ, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò ðåàëèçàöèþ öåëåé áàíêà íà ðåãè-

îíàëüíûõ ðûíêàõ â ïðåäåëàõ èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ è îãðàíè÷åíèé â óñëîâèÿõ ïåðåìåí÷èâîé 

âíóòðåííåé è âíåøíåé ñðåäû. Îíî ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì áåçîïàñíîé êîíöåí-

òðàöèè áàíêîâñêîé ñåòè â òîì èëè èíîì ðåãèîíå. Ïîñêîëüêó ðåãèîíû õàðàêòåðèçóþòñÿ 

ðàçíîé ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ äëÿ êîíöåíòðàöèè áàíêîâñêîé ñåòè è ðàçíîé ýêîíîìè÷åñêîé 

îòäà÷åé îò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè òî÷êàìè áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íà èõ 

òåððèòîðèè, òî è ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè äëÿ íèõ òàêæå äîëæíû áûòü ðàçíûìè. Â ïðîöåñ-

ñå ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ ïîäõîäû Boston  Consulting  Group, 

General Electric/mckinsey, Arthur de Little, Ansoff, Shell/dpm è äðóãèå, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ 

îáëåã÷àåò ïðîöåññ óïðàâëåíèÿ áàíêîâñêèì ó÷ðåæäåíèåì è ïîçâîëèò ñóáúåêòó óïðàâëå-

íèÿ âûäåëèòü íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå ÷åðòû ïðè îïðåäåëåíèè òîé èëè èíîé ñòðàòåãèè. 

Îäíàêî, ïî íàøåìó ìíåíèþ, íàçâàííûå ïîäõîäû õàðàêòåðèçóþòñÿ îïðåäåëåííûìè íåäîñ-

òàòêàìè, êîòîðûå îãðàíè÷èâàþò èõ ïðèëîæåíèå â ïðåäåëàõ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ, êîãäà 

íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñáàëàíñèðîâàííîñòü ïðåèìóùåñòâ îò êîíöåíòðàöèè áàíêîâ-

ñêîé ñåòè êàê äëÿ ñóáúåêòà óïðàâëåíèÿ áàíêîâñêèì ó÷ðåæäåíèåì (âíóòðåííÿÿ áåçîïàñ-

íàÿ êîíöåíòðàöèÿ), òàê è äëÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíà (âíåøíÿÿ áåçîïàñíàÿ êîíöåíòðàöèÿ).  

Ñòðàòåãèÿ âíóòðåííåé áåçîïàñíîé êîíöåíòðàöèè áàíêîâñêîé ñåòè â ðåãèîíå 

– ýòî ïëàí äåéñòâèé, êîòîðûé ôîðìèðóåòñÿ ñóáúåêòîì óïðàâëåíèÿ áàíêîâñêèì ó÷ðåæ-

äåíèåì, íàïðàâëåííûé íà èñïîëüçîâàíèå áàíêîâñêèì ó÷ðåæäåíèåì âñåõ ïîòåíöèàëüíûõ 

âîçìîæíîñòåé ðåãèîíà ðàäè ïîëó÷åíèÿ åþ ìàêñèìàëüíîé ïðèáûëè. Ñòðàòåãèÿ âíåøíåé 

áåçîïàñíîé êîíöåíòðàöèè áàíêîâñêîé ñåòè â ðåãèîíå – ýòî ïëàí äåéñòâèé, êîòîðûé 

ôîðìèðóåòñÿ ìåñòíûìè îðãàíàìè âëàñòè ñ ïðèâëå÷åíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ áàíêîâ-

ñêèõ ó÷ðåæäåíèé, íàïðàâëåííûé íà óñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè 

áàíêîâñêîé ñåòè â òîì èëè èíîì ðåãèîíå ñòðàíû.

Ïðåäëîæèì ñëåäóþùóþ õàðàêòåðèñòèêó êâàäðàíòîâ ìàòðèöû: 
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- êâàäðàíò І – ñòðàòåãèÿ çàâîåâàíèÿ äîâåðèÿ. ×àñòü áàíêà íà ðûíêå êðåäèòîâ è 

äåïîçèòîâ íàõîäèòñÿ íà äîñòàòî÷íî íèçêîì óðîâíå. Òî÷êè áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 

äàííîãî ó÷àñòêà ìàòðèöû âëàäåþò íåçíà÷èòåëüíûìè äåïîçèòíûìè ðåñóðñàìè, óðîâåíü 

êîòîðûõ íå ïîçâîëÿåò óäîâëåòâîðÿòü  ïîòðåáíîñòü èõ êëèåíòîâ â êðåäèòàõ, ÷òî ïðå-

äîïðåäåëÿåò àêòèâíûé ïîèñê ðóêîâîäñòâîì áàíêà àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàí-

ñèðîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, ýëåìåíòû áàíêîâñêîé ñåòè íå ìîãóò êîíêóðèðîâàòü ñ áîëüøèìè 

áàíêàìè çà ñ÷åò îáúåìîâ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ. Â ïðîöåññå ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëå-

íèÿ îíè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äîëæíû îðèåíòèðîâàòüñÿ íà èñïîëüçîâàíèå íåöåíîâûõ ìåòî-

äîâ êîíêóðåíöèè, «ïðåèìóùåñòâ, â óìåíèè», òî åñòü äîëæíû ðàáîòàòü íà çàâîåâàíèå 

áîëüøåãî óðîâíÿ äîâåðèÿ è áîëüøåé äîëè ðûíêà; 

- êâàäðàíò ІІ – ñòðàòåãèÿ ïàðòíåðñòâà. Òî÷êè áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ èìåþò 

äîñòàòî÷íî âûñîêèå îáúåìû êðåäèòîâ è äåïîçèòîâ íà ðåãèîíàëüíîì ðûíêå. Äàííûé êâàä-

ðàíò ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå îïòèìàëüíûì è íàõîæäåíèå â íåì ñâèäåòåëüñòâóåò î äîñòà-

òî÷íî âûñîêîì óðîâíå ïðèáûëüíîñòè áàíêà è î ïðèçíàíèè êëèåíòàìè ïåðñïåêòèâíîñòè 

åãî ðàçâèòèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü âêëàä÷èêàìè. Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ïðàêòèêà, íàèáîëåå 

áåçîïàñíûì íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ ïðè ýòîì ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå ñôîðìèðîâàííûõ ðû-

íî÷íûõ ïîçèöèé è óìåðåííîå èíâåñòèðîâàíèå â ïðîèçâîäñòâåííûå è èíôðàñòðóêòóðíûå 

ïðîåêòû.  Â öåëîì,  ðåàëèçàöèþ äàííîé ñòðàòåãèè öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíÿòü ñ îäíèì 

ïðåäîñòåðåæåíèåì: öåëåñîîáðàçíûì ÿâëÿåòñÿ ëèøü òðàíçèòíûé, ïåðåõîäíûé õàðàêòåð 

ïðåáûâàíèÿ ýëåìåíòîâ áàíêîâñêîé ñåòè â äàííîì ó÷àñòêå êâàäðàíòà ñ ïåðñïåêòèâîé 

ïåðåõîäà â êâàäðàíò ІV; 

- êâàäðàíò ІІІ – îôôåíçèâíàÿ ñòðàòåãèÿ.  ×àñòü ýëåìåíòîâ áàíêîâñêîé ñåòè íà 

ðåãèîíàëüíîì ðûíêå êðåäèòîâ è äåïîçèòîâ íàõîäèòñÿ íà óðîâíå, âûøå ñðåäíåãî. Òî÷êè 

áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ â äàííîì êâàäðàíòå, íå âëàäåÿ çíà÷èòåëüíûì óðîâíåì êîíêó-

ðåíòîñïîñîáíîñòè, àêöåíòèðóþò âíèìàíèå íà ñîáñòâåííûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ ôèíàí-

ñîâûõ ñðåäñòâàõ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá îòíîñèòåëüíî íèçêîì óðîâíå ôèíàíñîâîé 

ãèáêîñòè è àäàïòèâíîñòè. Íàèáîëåå áåçîïàñíûì íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ òî÷åê áàíêîâ-

ñêîãî îáñëóæèâàíèÿ â äàííîì ñëó÷àå ÿâëÿåòñÿ ïîèñê ðåñóðñîâ ïåðåõîäà ê êâàäðàíòó ІV; 

- êâàäðàíò ІV – ñòðàòåãèÿ äèâåðñèôèêàöèè. Â äàííîì êâàäðàíòå íàõîäÿòñÿ òî÷êè 

áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ñ ýôôåêòèâíîé ôèíàíñîâîé ïîëèòèêîé èõ ðóêîâîäñòâà. Çíà-

÷èòåëüíàÿ äîëÿ ðåãèîíàëüíîãî ðûíêà äåïîçèòîâ ñâèäåòåëüñòâóåò î áëàãîñêëîííîñòè 

ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåãìåíòà ðûíêà áàíêîâñêèõ óñëóã, îäíàêî çíà÷èòåëüíûå îáúåìû 

ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå õðàíÿòñÿ íà âçíîñàõ â áàíêîâñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïî áîëü-

øåé ÷àñòè íå íàïðàâëÿþòñÿ â ðåàëüíóþ ýêîíîìèêó â âèäå êðåäèòîâ, – îíè óêëàäûâàþòñÿ 

â öåííûå áóìàãè èëè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äðóãèì áàíêàì â âèäå êðåäèòîâ. Îäíàêî öåëåñî-

îáðàçíûì ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå öåíòðèðóåìîé (ðîäñòâåííîé); íåðîäñòâåííîé è êîíãëî-
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ìåðàòíîé äèâåðñèôèêàöèè. Ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ ïðèáûëüíîñòè áàí-

êà è ðàñøèðåíèÿ ñôåð ðåàëüíîãî êðåäèòîâàíèÿ ýêîíîìèêè ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåãèîíà 

â ïåðñïåêòèâå. 

Èñïîëüçîâàíèå ïðåäëîæåííîãî ìàòðè÷íîãî ïîäõîäà ê ôîðìèðîâàíèþ ñòðàòåãèé 

îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîé êîíöåíòðàöèè áàíêîâñêîé ñåòè â ðåãèîíàõ ñòðàíû ñâîäèòñÿ 

ê ôîðìèðîâàíèþ öåëåé áàíêîâñêèõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ ðåãèîíàëüíîé âëàñòè è ïîä-

ðàçóìåâàåò âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ äåéñòâèé: îïðåäåëåíèå ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè â 

ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëÿõ - ñîçäàíèå äîëãîñðî÷íîé àêöèîíåðíîé ñòîèìîñòè. âûÿâëåíèå 

âíóòðåííèõ áèçíåñ-ïðîöåññîâ è äîâåäåíèå èõ äî ñîâåðøåíñòâà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðåàëè-

çàöèè ôèíàíñîâûõ è êëèåíòñêèõ öåëåé (ôèíàíñîâàÿ áåçîïàñíîñòü áàíêà); ïðåäëîæåíèå 

ïîòðåáèòåëüíîé öåííîñòè êëèåíòàì, äåìîíñòðàöèÿ âîçìîæíîñòåé äëÿ äîñòèæåíèÿ öå-

ëåé îáåñïå÷èâàþùåå äîñòèæåíèå öåëåé ðàçâèòèÿ ðåãèîíà  (êëèåíòñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ 

îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ðåãèîíà). 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû àíàëèçà íàó÷íûõ ïîäõîäîâ è ïðàê-
òèêè ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ â Óêðàèíå, âûäåëåíà 
ñïåöèôèêà êàæäîãî èñòîðè÷åñêîãî ýòàïà ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ â êîíòåêñòå ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû è ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ, çàðóáåæíîãî îïûòà. 
Ïðèâîäèòñÿ õàðàêòåðèñòèêà ïÿòè îñíîâíûõ ýòàïîâ ýâîëþöèè ñèñòåìû ïåíñèîííî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ: ïîÿâëåíèå ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé êàê ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî èí-
ñòèòóòà; âûäåëåíèå îòäåëüíûõ èíñòèòóòîâ ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ âî âðåìåíà 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè (1720-1917 ãã.); ôîðìèðîâàíèå åäèíîé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî 
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïðèíöèï ñîëèäàðíîñòè ïîêîëåíèé â ÑÐÑÐ (1918-1990 ãã.); 
ôîðìèðîâàíèå íàöèîíàëüíîé ìîäåëè ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî  îáåñïå÷åíèÿ: 
«ïåíñèîííûé íàëîã íà áåäíîñòü» (1991-2003 ãã.); ïèðàìèäà äîëãîâ êàê ðåçóëüòàò ðå-
ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñîëèäàðíàÿ áåçîòâåòñòâåííîñòü 
(2004-2013 ã.). Âûÿâëåíû îñíîâíûå ïðîáëåìû è ïðèâåäåíû àâòîðñêèå ïðåäëîæåíèÿ óñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ â Óêðàèíå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå, ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå, ýâîëþöèÿ ïåí-
ñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, ìåæäóíàðîäíûé îïûò ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðåôîðìèðîâà-
íèÿ ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Àbstract. This article analyzes the scientific approach to periodization pensions. The authors 
suggests the identification of the stages of development of pension system in Ukraine, 
highlighted the specificity of each historical period of pension insurance in the context of 
socio-economic development of the country. The systems approach research to ensure the 
provision of modern approaches to the establishment and development of pensions. Identified 
five major stages in the evolution of retirement security: appearance of social guarantees as a 
socio-economic institute, selection of separate institutes of pension insurance in the Russian 
empire (1720-1917); forming of the single system of the state pension system, principle of 
solidarity of generations is in Union of Soviet Socialistic Republics (1918-1990); forming of 
national model of the state pension  system : „pension tax on poverty“ (1991-2003); pyramid of 
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debts as a result of reformation of the system of the pension system, solidarity of irresponsibility 
(2004-2013). The analysis of the problems of pension and its structural reform at the present 
stage of economic development as one of the main objectives of social policy.
Cherniavskaya E. V., Gorbunova E. A. Stages of development of pension insurance: 
international experience and Ukraine
Keywords: pension insurance, pensions, the evolution of pension insurance, international 
experience of pension insurance, pension insurance of reform.

Ââåäåíèå. Èññëåäîâàíèå ïðîáëåì ñîöèàëüíîé ñôåðû ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíûì äëÿ ìíî-
ãèõ ñòðàí ìèðà, â òîì ÷èñëå è äëÿ Óêðàèíû. Ïîñòîÿííî ðàñòóùèé äåôèöèò ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà, çàâèñèìîñòü ýòîãî «íåçàâèñèìîãî ôèíàíñîâî-áàíêîâñêîãî èíñòèòóòà» 
îò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà, íåðàáîòàþùèé âòîðîé óðîâåíü ãîñóäàðñòâåííîé 
ïåíñèîííîé ñèñòåìû è íåäîâåðèå íàñåëåíèÿ ê òðåòüåìó íåãîñóäàðñòâåííîìó, â óñëî-
âèÿõ íèçêîãî óðîâíÿ æèçíè ïåíñèîíåðîâ, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî â  ñîâðåìåííûõ 
óñëîâèÿõ âûñòðîåíà ïåíñèîííàÿ ñèñòåìà, êîòîðàÿ íå ñïîñîáíà âûïîëíÿòü ïîëîæåí-
íûå íà íåå ãîñóäàðñòâîì ôóíêöèè ñîöèàëüíîé çàùèòû îáùåñòâà. Ïðîáëåìà óñóãóáëÿ-
åòñÿ ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì è äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèåé (Óêðàèíà íàõîäèòñÿ íà 
ñòàäèè äåìîãðàôè÷åñêîé ñòàðîñòè, êîëëè÷åñòâî ëþäåé ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ðàñ-
òёò, òîãäà êàê ÷àñòü ãðàæäàí, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò îò÷èñëåíèå ñîêðàùàåòñÿ). 
Â òàêèõ óñëîâèÿõ âàæíûì ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå âíóòðåííåãî ìåõàíèçìà ïåíñèîííîé ñèñ-
òåìû è åãî ýôôåêòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ êàê â ÷àñòè çàðóáåæíîãî îïûòà, òàê è â 
ðàçðåçå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äàííîãî ìåõàíèçìà íà ðàçíûõ ýòàïàõ åãî èñïîëüçîâàíèÿ â 
îòå÷åñòâåííîé ïðàêòèêå.

Êðàòêèé îáçîð ïóáëèêàöèé ïî òåìå. Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà è ïåíñèîííîå îáåñïå-
÷åíèå èçäàâíà èññëåäîâàëè â ñâîèõ òðóäàõ ó÷åíûå ðàçëè÷íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ øêîë è 
íàïðàâëåíèé: Ïëàòîí, Àðèñòîòåëü, Ò. Ìîð, À. Ñìèò, Ä. Ðèêàðäî, Ê. Ìàðêñ è äð. Íà ñî-
âðåìåííîì ýòàïå òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå îñíîâû ïåíñèîííîé ïðîáëåìàòèêè 
îòðàæåíû â íàó÷íûõ ðàáîòàõ ó÷åíûõ-ýêîíîìèñòîâ: Á. Çàé÷óêà, Ñ. Çàðóäíîãî, Ñ. Áå-
ðåçèíà, Â. Àëåêñàíäðîâà, À. Ìèõàéëîâà, À. Òêà÷à, Ý. Ëèáàíîâîé, Â. Òîëóáüÿêà. Íàó÷íûì 
îáåñïå÷åíèåì íàïðàâëåíèé äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïåíñèîííîãî îáåñïå÷å-
íèÿ çàíèìàþòñÿ ó÷åíûå Âñåóêðàèíñêîãî ñîþçà ó÷åíûõ ýêîíîìèñòîâ, Èíñòèòóò äåìî-
ãðàôèè è ñîöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé èì. Ì. Â. Ïòóõè ÍÀÍ Óêðàèíû, Àêàäåìèÿ ïåíñèîííîé 
ðåôîðìû, îáùåñòâî “Ìàëûé êðóã·, ÂÎÎ “Óêðàèíñêàÿ ñòðàòåãèÿ·. 

Öåëüþ ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå îñîáåííîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñ-
òåìû ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ Óêðàèíû, íàïðàâëåíèé è ðåçóëüòàòîâ åё ðåôîðìèðî-
âàíèÿ. 

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ îòå÷åñòâåííîé íàó÷íîé è çàêîíîäàòåëüíî-íîðìàòèâ-
íîé áàçû ïîçâîëèëè àâòîðàì âûäåëèòü 5 ýòàïîâ ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû 
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ Óêðàèíû (ñì. òàáë.1).
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Òàáëèöà 1
Ñîâðåìåííûå ïîäõîäû ê ïåðèîäèçàöèè ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ïåíñèîí-

íîãî îáåñïå÷åíèÿ

«Ïåíñèîííàÿ ñèñ-
òåìà Óêðàèíû» 
ïîä îáù. ðåä. 
ïðîô. Ãðóøêà Â. È. 
[9, ñ. 36]

-

âîçíèê-
íîâåíèå 
îðãàíè-
çàöèé 

âçàèìî-
ïîìîùè, 
êîòîðûå 
íîñèëè 

ñòðàõîâîé 
õàðàêòåð

ñîçäàíèå 
äîáðî-     

âîëüíûõ 
îðãàíè-
çà-öèé

âîçíèêíîâåíèå ñîöèàëèñòè÷åñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðà-

õîâàíèÿ

çàêîíîäàòåëüíîå 
çàêðåïëåíèå íåçàâè-
ñèìîé Óêðàèíû, Çà-
êîí «Î ïåíñèîííîì 

îáåñïå÷åíèè»

ïåðâûå ïðàêòè-
÷åñêèå øàãè ïåí-
ñèîííîé ðåôîðìû

«Ñîöèàëüíîå 
ñòðàõîâà-
íèå» (Áåçóãëàÿ 
Â.À.,Çàãèðíÿê Ä. 
Ì.,Øàïîâàë Ë. Ï.  
[13, ñ. 44]

ïîÿâëåíèå ñîöèàëüíûõ 
ãàðàíòèé

ôîðìèðîâàíèå èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ

ïåðåõîäíàÿ ôîðìà ê ñòðàõîâûì 
èíñòèòóòàì

Í. Ðèøå [10, ñ.42] - ïîÿâëåíèå ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé

ðàçëè÷íûå ôîðìû 
ñîöèàëüíîé çàùè-
òû âñåãî íàñåëå-

íèÿ âåäóùèõ ñòðàí 
ìèðà

ïåðåõîäíûé 
ýòàï (ñáëè-
æåíèå ôîðì 
è ìåòîäîâ 
ñîöèàëüíîé 

çàùèòû)

-

Ðîèê Â. Ä. [11, ñ. 
45]

ñòàíîâëåíèå ðàçâèòèå ñîâðåìåííûé ýòàï
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Êðûêëèé Â. À. [4, ñ. 
90-91]

ïîÿâëåíèå «ïðîîá-
ðàçà» ïåíñèîííîé 
ñèñòåìû è ñîöèà-
ëüíîãî îáåñïå÷å-

íèÿ

ñòàíî-
âëåíèå 

çàïàäíûõ 
ñèñòåì 
ïåíñèîí-

íîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, 

ðàçðàáîò-
êà ñîöèà-

ëüíîãî 
çàêîííî-

äàòå-
ëüñòâà

íåïîëíûé 
îõâàò íåðà-
áî-òàþùèõ 
è ðàáîòàþ-
ùèõ ÷ëåíîâ 
îáùåñòâà 
îñíîâíûìè 
ôîðìàìè 

ñîöèàëü-íûõ 
ãàðàíòèé

ðàñïðîñòðàíåíèå 
ðàçëè÷-íûõ ôîðì 
ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû âñåãî íà-
ñåëåíèÿ âåäóùèõ 

ñòðàí ìèðà

ñíè-
æåíèå 

òåìïîâ 
ñîöèàëü-
íîé çà-
ùèòû è 
ïåíñèîí-      

íîãî 
îáåñïå-
÷å-íèÿ

ðàçâèòèå ôîðì è 
ìåòîäîâ ïåíñèîí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ 

íàñåëåíèÿ, ñó-
ùåñòâåííîå ñî-

âåðøåíñòâîâàíèå 
ïåíñèîííîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà è 

ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
ïåíñèîííîãî îáåñ-

ïå÷åíèÿ.

ñîêðàùåíèå 
ðåàëüíûõ 

ðàñõîäîâ íà 
ñîöèàëüíóþ 

ïîìîùü è 
ïåíñèîííîå 

îáåñïå÷åíèå 
íàñåëåíèÿ
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ßêèìîâà Ë. Ï. [15, 
ñ. 4-5]

-

ãîñóäàðñò-
âåííî-êàçíà-

÷åéñêàÿ 
ðàñïðåäå-

ëè-òåëüíàÿ 
ïåíñèîííàÿ 

ñèñòåìà

öåíòðàëèçîâàííàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíî-íàêîïèòåëü-
íàÿ ïåíñèîííàÿ ñèñòåìà

ñîëèäàðíàÿ 
ñèñòåìà 

îáùåîáÿçà-
òåëü-íîãî 
ãîñóäàð-

ñòâåííî-ãî 
ïåíñèîííîãî 
ñòðàõîâàíèÿ

äâóõ-
óðîâíå-
âàÿ ïåí-
ñèîí-íàÿ 
ñèñòåìà 

(ñîëè-
äàð-íàÿ 

è íàêîïè-
òåëüíàÿ)

-

Áîðîäèíà Í. [2,c. 
27]

-

âîçíèêíîâå-
íèå êàññ âçà-
èìîïîìî-ùè, 
ñîçäàíèå äî-
áðîâîëü-íûõ 
ñòðàõîâûõ 

îðãàíèçàöèé 
çà ñ÷åò âçíî-
ñîâ ðàáîòíè-

êîâ

âìåøàòåëüñòâî ãîñóäàðñòâà â ïðîöåññû 
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, çàðîæäåíèåì ñîëè-

äàðíîé ñèñòåìû ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ

çàêîíîäàòåëüíîå çàê-
ðåïëåíèå íåçàâèñèìîé 

Óêðàèíû Çàêîíà «Î ïåí-
ñèîííîì îáåñïå÷åíèè»

ðåôîðìè-
ðîâàíèÿ 

ïåíñèîííîé 
ñèñòåìû: èñ-
ïîëüçîâà-íèå 

ìíîãîóðîâ-íå-
âîé ñèñòåìû 
ïåíñèîííîãî 
ñòðàõîâàíèÿ 

è îáåñïå÷åíèÿ

«Ñîöèàëüíîå 
ñòðàõîâàíèå» 
(Ìàëüîâàíûé Ì.È., 
Áå÷êî Ï.Ê., Áå÷êî 
Â.Ï.) [5, c. 27]

-

ñîöèàëüíîå 
ñòðàõîâàíèå 

îñíîâûâà-
åò-ñÿ íà 

ïðèíöèïàõ 
ñàìîïîìîùè, 

ñåìåéíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ 

è áëàãîò-
âîðè-òåëü-

íîñòè

ïåíñèÿ ðàññ-
ìàòðèâàåòñÿ 
êàê "äîáàâêà ê 
ñðåäñòâàì ñó-
ùåñòâîâàíèÿ", 
âûïëàòà ïåí-
ñèè ÷àñòî çà-

âèñåëà îò âîëè 
ðàáîòîäàòåëÿ

ïåíñèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ íå 
êàê ïîìîùü, à êàê âîçíàãðàæ-
äåíèå çà òðóäîâóþ äåÿòåëü-

íîñòü

êðèçèñ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû 
ñîöèàëüíîé çàùèòû, â ðåçóëüòàòå 
ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ ìèðà, ðåôîð-
ìèðîâàíèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîé 

çàùèòû, ðàçâèòèå ÷àñòíûõ ôîíäîâ 
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, áðå-
ìÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ïåðåâîäèòñÿ 

íà ðàáîòíèêîâ

I Ýòàï. Ïîÿâëåíèå ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé êàê ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
 Íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå ïåðâûå ïðèçíàêè ñîöèàëüíîé çàùèòû ïîÿâèëèñü âî âðåìå-

íà Þ. Öåçàðÿ. Îáúåäèíåíèå ÷ëåíîâ ðàçíûõ êîðïîðàöèé è êîëëåãèé îñóùåñòâëÿëîñü íà îñíî-
âå ïðîôåññèîíàëüíûõ, ìàòåðèàëüíûõ è ëè÷íûõ èíòåðåñîâ êàê ðàçíîâèäíîñòü ñîöèàëüíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ. Ïðèìåðîì òàêîãî îáúåäèíåíèÿ ìîæåò áûòü Óñòàâ ëàíóâèìñüêîé êîëëåãèè (â 
133 ã. äî í. ý.), â êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàëîñü âíåñåíèÿ íà÷àëüíîãî è åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíûõ 
ïëàòåæåé ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ïîòîìêîì îïðåäåëåííîé ñóììû íà çàõîðîíåíèå â ñëó÷àå ñìåðòè 
÷ëåíà êîëëåãèè [3, ñ. 10]. Â äàëüíåéøåì, ñ  ðàçâèòèåì îáùåñòâà, áîëüøàÿ ðîëü â îáåñïå÷åíèè 
íåçàùèùåííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿëàñü öåðêâè.

Â äðåâíåðóññêèõ ëåòîïèñÿõ, à òàêæå â ñáîðíèêå çàêîíîâ ßðîñëàâà Ìóäðîãî «Ðóññêàÿ ïðà-
âäà» â IX-X ââ. ñîõðàíèëèñü ïåðâûå óïîìèíàíèÿ î âîçìåùåíèè óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî æèçíè 
÷åëîâåêà (íà ñåãîäíÿ âûïëàòû ïî ïîòåðå çàðàáîòêà) [14, ñ. 14].

II Ýòàï. Âûäåëåíèå îòäåëüíûõ èíñòèòóòîâ ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ âî âðåìå-
íà Ðîññèéñêîé èìïåðèè (1720-1917 ãã.). Â XVI-XVII ââ. íà÷àëîñü ñòàíîâëåíèå ïåíñèîííîãî 
îáåñïå÷åíèÿ â Óêðàèíå è áûëî ïðåäñòàâëåíî òðåìÿ îñíîâíûìè ôîðìàìè: ãîñóäàðñòâåííîé, 
çåìñêî-öåðêîâíî-ïðèõîäñêîé è ÷àñòíîé [7, ñ. 56]. Ïðèíÿòîå â 1649 ãîäó Ñîáîðíîå Óëîæåíèå 
äàâàëî ïðàâî ðàñïîðÿæåíèÿ ïîìåñòüåì ïîñëå ñìåðòè õîçÿèíà äëÿ ñîäåðæàíèÿ âäîâû, ðîäè-
òåëåé è äåòåé, ïðàâî äâîðÿí íà ïîëó÷åíèå èìåíèÿ â ñëó÷àå îòñòàâêè îò ñëóæáû ïî ñòà-
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ðîñòè, óâå÷üÿ èëè îòñóòñòâèÿ íàñëåäíèêîâ. Â 1720 ã. Ïåòð Ïåðâûé îñíîâàë “... ïåí-
ñèîí îòñòàâíûì ìîðñêèì ÷èíàì èëè ÷ëåíàì èõ ñåìåé â ñëó÷àå ñìåðòè êîðìèëüöà· è 
óçàêîíèë åãî â Ìîðñêîì óñòàâå. Â òî âðåìÿ ïåðâûé çàðóáåæíûé îïûò ïîæèçíåííîãî 
ñòðàõîâàíèÿ áûë ñâÿçàí ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè ñîþçàìè, ê ïðèìåðó, ïîÿâëåíèåì â XVI 
âåêå “äðóæåñòâåííûõ îáùåñòâ· â Àíãëèè. Â íà÷àëå XVIII âåêà â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ 
îáðàçóþòñÿ “òðåéä-þíèîíû·, öåëüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ áîðüáà ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè 
çà óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ ðàáî÷èõ è îäíîâðåìåííî îðãàíèçàöèÿ 
ïîìîùè â ðàçëè÷íûõ ñëó÷àÿõ ïîòåðè çàðàáîòêà.

Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ èìïåðàòîðîì Àëåêñàíäðîì III â 1886 ãîäó “Óñòàâà ýìåðèòà-
ëüíûõ êàññ ñëóæàùèõ ãðàæäàíñêîãî âåäîìñòâà· ïîÿâëÿþòñÿ ïåíñèîííûå êàññû, êî-
òîðûå áðàëè íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî îñóùåñòâëÿòü îïðåäåëåííûå óñòàíîâëåííûå 
âûïëàòû ñâîèì ó÷àñòíèêàì è ÷ëåíàì èõ ñåìåé. Ñóùåñòâîâàëî äâà âèäà êàññ: 1) ýìå-
ðèòàëüíûå êàññû ïðàâèòåëüñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, êàññû ÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèé; 2) 
ïåíñèîííûå êàññû æåëåçíûõ äîðîã (1888 ãîä), êàññû íàðîäíûõ ó÷èòåëåé è ïåíñèîííûå 
êàññû ñëóæàùèõ â çåìñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ïîñðåäñòâîì ýìåðèòàëüíûõ êàññ îñóùåñò-
âëÿëîñü ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íèùèõ. Ïîëíûì èíâàëèäàì, óâîëåííûì ñî ñëóæáû, è 
òåì, êòî íå èìåë ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ, íàçíà÷àëàñü ïåíñèÿ â ðàçìåðå 3 ðóá. â 
ìåñÿö. Òàê êàê ýìåðèòàëüíûå êàññû áûëè ôèíàíñîâî íåóñòîé÷èâûìè â óñëîâèÿõ ïî-
ñòîÿííîãî ðîñòà êîëëè÷åñòâà ïåíñèîíåðîâ, â 1900 ãîäó áûëî óòâåðæäåíî “ïîëîæåíèå 
â ïåíñèîííûõú êàññàõú äëÿ ñëóæàùèõ âú çåìñêèõú è ãîðîäñêèõú ó÷ðåæäåíèÿõ îáùåñò-
âåííîãî Óïðàâëåíèÿ·, ñîãëàñíî êîòîðîìó âñå ïåíñèîííûå êàññû ïîä÷èíÿëèñü Ìèíèñ-
òåðñòâó âíóòðåííèõ äåë, à ñóùåñòâóþùèå ýìåðèòàëüíûå êàññû áûëè òðàíñôîðìè-
ðîâàíû â ïåíñèîííûå êàññû ñòðàõîâîãî òèïà.

Âåñîìûì íîâîââåäåíèåì â ñîöèàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå âî âðåìåíà Ðîññèéñêîé 
èìïåðèè ñòàëî ïðèíÿòèå â 1903 ãîäó çàêîíà î ðàçîâîé êîìïåíñàöèè ñîòðóäíèêàì, ïî-
òåðÿâøèì òðóäîñïîñîáíîñòü âñëåäñòâèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ. Ïðîòîòèï ïåíñèè íî-
ñèë ðàçîâûé õàðàêòåð è ïðåäóñìàòðèâàë îòâåòñòâåííîñòü ðàáîòîäàòåëåé. Â ýòîò 
ïåðèîä áûëè îñóùåñòâëåíû ðàñ÷åòû äëÿ ïåíñèîííûõ êàññ ìàòåìàòèêîì Ì. Îñòðîã-
ðàäñêèì.

 Êàæäûé ïðàâèòåëü äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ âíîñèë ñâîþ ëåïòó â ïåíñèîííîå îáåñïå-
÷åíèå íàðîäà, à â îêîí÷àòåëüíîì âèäå îíî áûëî ñôîðìèðîâàíî óæå ïðè Íèêîëàå II [6, 
ñ. 26]. ×àñòíàÿ ôîðìà ïåíñèîííîé ñèñòåìû õàðàêòåðèçîâàëàñü íàëè÷èåì ïåíñèîí-
íûõ ïëàíîâ, êîòîðûå áûëè ââåäåíû êðóïíûìè ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè ñ öåëüþ 
îáåñïå÷åíèÿ ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ (êàê ïðàâèëî, ðóêîâîäèòåëåé ðàçíûõ óðîâíåé) ïåíñè-
îííûìè âûïëàòàìè [8, ñ. 12].

III Ýòàï. Ôîðìèðîâàíèå åäèíîé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî 
îáåñïå÷åíèÿ, ïðèíöèï ñîëèäàðíîñòè ïîêîëåíèé â ÑÐÑÐ (1918-1990 ãã.). Ñ 1917 ã. 
ïî 1922 ã. áûëî ïðèíÿòî áîëåå 100 ñîöèàëüíî íàïðàâëåííûõ äåêðåòîâ (ñðåäè êîòîðûõ 
è “Ïîëîæåíèå î ñîöèàëüíîì îáåñïå÷åíèè òðóäÿùèõñÿ·, 31 îêòÿáðÿ 1918 ã.), îòêðûòî 
áîëåå 1500 ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ [12, ñ. 363]. Ïðèíÿòàÿ 5 äåêàáðÿ 1936 
ã. Êîíñòèòóöèÿ ÑÐÑÐ ïðîâîçãëàñèëà ïðàâî ãðàæäàí íà ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå 
â ñòàðîñòè, â ñëó÷àå áîëåçíè è ïîòåðè òðóäîñïîñîáíîñòè (ñòàòüÿ 122), à ïîñòà-
íîâëåíèåì ÖÈÊ è ÑÍÊ ÑÐÑÐ “Îá îáåñïå÷åíèè ïîðÿäêà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ íà 
ñëó÷àé ñòàðîñòè·  (1929 ã.) áûë óòâåðæäёí ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè äàííîãî ïðàâà. Ñ ïðè-
íÿòèåì â 1956 ãîäó Çàêîíà î ãîñóäàðñòâåííûõ ïåíñèÿõ áûë ââåäåí íîâûé âèä ïåíñèè 
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– ïðè íåïîëíîì ñòàæå, ñíÿòû îãðàíè÷åíèÿ ñðîêîâ îáðàùåíèÿ çà ïåíñèåé, óâåëè÷åí 
êðóã ëèö, ïîëó÷àâøèõ ïåíñèþ â ñâÿçè ñ ïîòåðåé êîðìèëüöà, ïîâûøåí ðàçìåð ïåíñèè 
è ëèêâèäèðîâàíà ðàçíèöà â åå ðàçìåðàõ. Çàêîí î ãîñóäàðñòâåííûõ ïåíñèÿõ îòäåëèë 
ñèñòåìó ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ è ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, ÷åòêî óñòàíîâèâ ôè-
íàíñèðîâàíèå âûïëàò ïåíñèé èç ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà. Â òî âðåìÿ êàê ðåñóðñû 
ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ôîðìèðîâàëèñü çà ñ÷åò îáÿçàòåëüíûõ ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé â ñïåöèàëüíûé ôîíä ãîñáþäæåòà.

Ñïðàâåäëèâîñòü â îòíîøåíèè ñåëüñêèõ ïåíñèîíåðîâ âîññòàíîâëåíà ñ ïðèíÿòèåì 
â 1964 ã. çàêîíà “Î ïåíñèÿõ è ïîñîáèÿõ ÷ëåíàì êîëõîçîâ·. Çàâåðøàþùèé ýòàï ñîçäàíèÿ 
åäèíîé âñåîáúåìëþùåé ñèñòåìû ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, êîòîðàÿ äåéñòâîâàëà ïî 
åäèíûì óñëîâèÿì è íîðìàì, çàêîí÷èëñÿ â 1990 ãîäó, ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíîâ ÑÐÑÐ «Î 
ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè ãðàæäàí â ÑÐÑÐ» è «Î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè âîåííîñëó-
æàùèõ»[9, ñ. 32].

Áîëüøèíñòâî çàðóáåæíûõ ñòðàí ê 1957 ãîäó ñôîðìèðîâàëè ñâîè ïåðâûå ïåíñèîí-
íûå ñèñòåìû: Èòàëèÿ – 1898 ã., Øâåöèÿ – 1913 ã., Êàíàäà – 1918 ã., ÑØÀ - 1935 ã. (äî 
1934 ã. ñóùåñòâîâàëî 28 ëîêàëüíûõ ñèñòåì ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ â 28 øòàòàõ 
ÑØÀ), Íîðâåãèÿ – 1936 ã., Ôèíëÿíäèÿ – 1937 ãîäó, ßïîíèÿ – 1941 ã. Âíåäðёííûå ïåíñè-
îííûå ñèñòåìû íîñèëè îãðàíè÷åííûé õàðàêòåð. Ê ïðèìåðó, â Äàíèè (1891 ã.) è Íîâîé 
Çåëàíäèè (1898 ã.) îíè áûëè îðèåíòèðîâàíû íà öåëåâóþ ïîìîùü áåäíûì è ôèíàíñèðî-
âàëèñü èç îáùèõ íàëîãîâ. 

IV Ýòàï. Ôîðìèðîâàíèå íàöèîíàëüíîé ìîäåëè ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî  
îáåñïå÷åíèÿ: «ïåíñèîííûé íàëîã íà áåäíîñòü» (1991-2003 ãã.). Íîâûé ýòàï ðàçâè-
òèÿ ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ â Óêðàèíå íà÷àëñÿ ñ ââåäåíèåì â äåéñòâèå Çàêîíà “Î 
ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè· îò 6 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà. Ýòîò çàêîíîäàòåëüíûé äîêóìåíò 
ðàññìàòðèâàë Ïåíñèîííûé ôîíä êàê «ñàìîñòîÿòåëüíûé ôèíàíñîâî-áàíêîâñêèé èí-
ñòèòóò, îòäåëüíûé îò áþäæåòíîé ñèñòåìû, îñóùåñòâëÿþùèé óïðàâëåíèå ôèíàí-
ñàìè ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî âñåé òåððèòîðèè Óêðàèíû». Áûëè îïðåäåëåíû èñ-
òî÷íèêè ôîðìèðîâàíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà: ñðåäñòâà, êîòîðûå îò÷èñëÿþòñÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè íà ìåðîïðèÿòèÿ ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïî òàðèôàì, 
äèôôåðåíöèðîâàííûì â çàâèñèìîñòè îò îïàñíîñòè, âðåäíîñòè, òÿæåñòè ðàáîò è 
ñîñòîÿíèÿ, äðóãèõ óñëîâèé òðóäà; ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ãðàæäàí, çàíèìàþùèõñÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ; îáÿçàòåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ãðàæäàí; ñðåä-
ñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà Óêðàèíû. Ñ îäíîé ñòîðîíû, äåíåæíûå ñðåäñòâà 
Ôîíäà áûëè îòäåëåíû îò áþäæåòíîé ñèñòåìû è ôîíäîâ, ñ äðóãîé – ôèíàíñèðîâàíèå 
èç  ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà çàêëàäûâàëîñü â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ôîðìèðîâàíèÿ 
ïåíñèîííîãî ôîíäà.

Ñ 1993 ãîäà áûë ïðèíÿò êóðñ íà ôîðìèðîâàíèå òðёõóðîâíåâîé ïåíñèîííîé ñèñòåìû, 
êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàëà áû ðàçâèòèå îáÿçàòåëüíîãî íàêîïèòåëüíîãî ïåíñèîííîãî 
ñòðàõîâàíèÿ è íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ: Êîíöåïöèÿ ñîöèàëüíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ Óêðàèíû (1993 ã.); Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû «Îá îñíîâíûõ 
íàïðàâëåíèÿõ ðåôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ â Óêðàèíå (1998 ã). Â Ïî-
ñëàíèè Ïðåçèäåíòà (2001 ã.) “Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû 
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ Óêðàèíû· ïðåäïîëàãàëîñü òðè ýòàïà ïðîâåäåíèÿ 
ïåíñèîííîé ðåôîðìû: 1) 2001-2002 ãã. –  ñîçäàíèå îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ è ýêîíî-
ìè÷åñêèõ îñíîâ ïåíñèîííîé ðåôîðìû è ðåôîðìèðîâàíèå ñîëèäàðíîé ñèñòåìû; 2) 2003-
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2004   ãã. – ââåäåíèå äîáðîâîëüíîé ïåíñèîííîé ñèñòåìû; 3) 2005-2009 ãã. – ââåäåíèå 
îáÿçàòåëüíîé íàêîïèòåëüíîé ñèñòåìû. 

Â ýòîò ïåðèîä áûëè çàëîæåíû îñíîâû ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû ôîðìèðîâàíèÿ ñî-
ëèäàðíîãî ïåíñèîííîãî ôîíäà, õàðàêòåðèçóþùèå åё íàöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè. À 
èìåííî, ñ 1998 ã. áûë ââåäёí è äåéñòâóåò ïîíûíå îãðàíè÷èòåëü ìàêñèìàëüíîé ðàçîâîé 
çàðàáîòíîé ïëàòû, ñ êîòîðîé âçûìàþò åäèíûé ñîöèàëüíûé âçíîñ. Äåéñòâóþùàÿ ñ 
2011 ã. áàçà äëÿ ðàñ÷åòà ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà åäèíîãî ñîöèàëüíîãî âçíîñà êðàòíà 
17-òè ðàçìåðàì ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ òðóäîñïîñîáíûõ ëèö. 

Â òî âðåìÿ êàê, ê ïðèìåðó, â Ðîññèè àíàëîãè÷åñêèé îãðàíè÷èòåëü ðàçìåðà çàðàáîò-
íîé ïëàòû èñïîëüçóåòñÿ äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî âçûñêàíèÿ ñðåäñòâ â ñîëèäàðíûé ôîíä 
ïåíñèîííîé ñèñòåìû, òî åñòü ñîõðàíÿþòñÿ çàëîæåííûå íà òðåòüåì ýòàïå ðàçâèòèÿ 
ïåíñèîííîé ñèñòåìû ïðèíöèï ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè è ïðèíöèï ñîëèäàðíîñòè 
ïîêîëåíèé (òàáë. 2).

Òàáëèöà 2
Îáùèå òàðèôû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå â 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2014 ã. 
Áàçà (ãîäîâàÿ 

çàðàáîòíàÿ 

ïëàòà äî 

óïëàòû 

íàëîãîâ)

Òàðèô 

ñòðàõîâîãî 

âçíîñà

Ñòðàõîâàÿ ÷àñòü 

äëÿ ëèö 1966 ã.ð. è 

ñòàðøå

Ñòðàõîâàÿ ÷àñòü 

äëÿ ëèö 1967 ã.ð. è 

ìîëîæå

Íàêîïèòåëüíàÿ 

÷àñòü 1967 ã.ð. è 

ìîëîæå

Â ïðåäåëàõ 

ïðåäåëüíîé 

áàçû (624 òûñ. 

ðóá.)

22 %

22 %, èç íèõ 6 % — 

ñîëèäàðíàÿ ÷àñòü 

òàðèôà, 16 % — 

èíäèâèäóàëüíàÿ 

÷àñòü òàðèôà

22 %, èç íèõ 6 % — 

ñîëèäàðíàÿ ÷àñòü 

òàðèôà, 16 % — 

èíäèâèäóàëüíàÿ 

÷àñòü òàðèôà

0 %

Ñâûøå 

ïðåäåëüíîé 

áàçû

10 %
10 % — ñîëèäàðíàÿ 

÷àñòü òàðèôà

10 % — ñîëèäàðíàÿ 

÷àñòü òàðèôà
0 %

Ïðèìå÷àíèå. Èñòî÷íèê - Ñòàòüÿ 33.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 15.12.2001 N 167-ÔÇ

Â ïðåññå óêàçàííûå 10 % ñâûøå ïðåäåëüíîé áàçû ïîëó÷èëè íàçâàíèå «íàëîã íà áî-
ãàòûõ».

Â Óêðàèíå æå íàîáîðîò ìîæíî ãîâîðèòü î íàëîãå íà áåäíûõ, òàê êàê îñíîâíàÿ òÿ-
æåñòü ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííîãî ôîíäà ëîæèòñÿ íà íàèìåíåå îáåñïå÷åííûå ñëîè íà-
ñåëåíèÿ. Â òî âðåìÿ êàê ëþäè ñ äîõîäîì âûøå 17 ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ ïîëó÷àþò 
íåîáîñíîâàííûå ëüãîòû. 

V Ýòàï.  Ïèðàìèäà äîëãîâ êàê ðåçóëüòàò ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû ïåíñèîí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñîëèäàðíàÿ áåçîòâåòñòâåííîñòü (2004-2013 ã.). Ïðèíÿòûå â 
2003 ã. Çàêîí Óêðàèíû «Îá îáùåîáÿçàòåëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîííîì ñòðàõî-
âàíèè» è Çàêîí Óêðàèíû «Î íåãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè» ïðîïèñûâà-
ëè çàëîæåííûå íà ïðåäûäóùåì ýòàïå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òðёõóðîâíåâîé ñèñòåìû 
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ. Òàê êàê â Çàêîíå Óêðàèíû „Îá îáùåîáÿçàòåëüíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè“ (ïóíêò 9 Çàêëþ÷èòåëüíûõ ïîëîæåíèé) ÷åòêî óêà-
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çàíû óñëîâèÿ âíåäðåíèÿ Íàêîïèòåëüíîé ïåíñèîííîé ñèñòåìû: ñáàëàíñèðîâàííîñòü 
áþäæåòà   Ïåíñèîííîãî   ôîíäà   â ñîîòâåòñòâèè ñ  ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòà-
ìè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà; ñîçäàíèå èíñòèòóöèîííûõ êîìïîíåíòîâ ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ íàêîïèòåëüíîé ñèñòåìû ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ; ïðèíÿòèå çàêîíîäàòåëüíûõ 
àêòîâ,  íåîáõîäèìûõ äëÿ  ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íàêîïèòåëüíîé ñèñòåìû ïåíñèîííîãî 
ñòðàõîâàíèÿ è ò.ä.  [1]. Â óñëîâèÿõ 22-õ ìèëëèîííîãî äåôèöèòà Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïðè 
äàííîì ìåõàíèçìå ôîðìèðîâàíèÿ äîõîäîâ âíåäðåíèå íàêîïèòåëüíîãî óðîâíÿ ïåíñè-
îííîé ñèñòåìû ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåâîçìîæíûì. Ïîâûøåíèå â 2011 ãîäó ïåíñèîííîãî 
âîçðàñòà äëÿ æåíùèí äî «ìóæñêèõ» 60-òè, îãðàíè÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà ïåí-
ñèîííûõ âûïëàò (åñëè âî âðåìåíà ÑÑÑÐ ñàìàÿ áîëüøàÿ ïåíñèÿ ïðåâûøàëà ìèíèìàëü-
íóþ ïðèìåðíî â 8 ðàç, òî â íåçàâèñèìîé Óêðàèíå - 60–80 ð.) íå ïðèíåñëî îæèäàåìûõ 
ðåçóëüòàòîâ (ðèñ. 1). Äåôèöèò ïðîäîëæàåò ðàñòè. Êðîìå òîãî, ñ êàæäûì ãîäîì ðàñ-
òёò äîëã Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïåðåä Ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòîì. Åñëè â 2003 ãîäó çà 
ñ÷åò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà ôîðìèðîâàëîñü 7,31% äîõîäîâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà, 
òî â 2013 – 22,8%. Ñîîòâåòñòâåííî ñîêðàùàåòñÿ óäåëüíûé âåñ ñîáñòâåííûõ äîõî-
äîâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà (ðèñ. 2).

Ðèñóíîê 1. Äåôèöèò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Óêðàèíû çà 2005-2013 ãã, ìëðä. ãðí.
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Ðèñóíîê 2. Óäåëüíûé âåñ ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà è ôèíàíñèðîâà-
íèÿ èç Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà: 1998-2012 ãã, ïðîãíîç äî 2017 ã., â %.

Â Ðîññèè ñ 2007ã. íà÷àëàñü ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìàòåðèí-
ñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà. Âëàäåëüöû ñåðòèôèêàòîâ íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ïî-
ëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïåðåâîäèòü âåñü èëè ÷àñòü êàïèòàëà íà ôîðìèðîâàíèå ïåíñè-
îííûõ íàêîïëåíèé òðóäîâîé ïåíñèè. Ñ 1 îêòÿáðÿ 2008 ã. çàïóùåíà ïðîãðàììà ïî ãîñó-
äàðñòâåííîìó ñîôèíàíñèðîâàíèþ íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè. Ó÷àñòíèêó 
ïðîãðàììû, îñóùåñòâèâøèé âçíîñ íà ñâîé ïåíñèîííûé ñ÷åò â ðàçìåðå íå ìåíåå 2 
òûñ. ðóá., ãîñóäàðñòâî ñòàëî çà ñ÷åò Ôîíäà íàöèîíàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ ïåðå-
÷èñëÿòü íà ýòîò æå ñ÷åò òàêóþ æå ñóììó, íî íå áîëüøå 12 òûñ. ðóá. Äëÿ ëèö ïåí-
ñèîííîãî âîçðàñòà, íå çàÿâèâøèõ î ïîëó÷åíèè ïåíñèè ðàçìåð ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ñî 
ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà ñîñòàâëÿåò 4-êðàòíûé ðàçìåð, íî íå áîëåå 48 òûñ. ðóá. Ïðî-
âåäåíà êðóïíåéøàÿ âàëîðèçàöèÿ ïåíñèè (ïåðåîöåíêà ðàñ÷åòíîãî ïåíñèîííîãî êàïè-
òàëà ñ ó÷ёòîì ñîâåòñêîãî òðóäîâîãî ñòàæà), ÷òî ïîâûñèëî ïåíñèþ äåéñòâóþùèì 
ïåíñèîíåðàì â ñðåäíåì íà 46%. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ñòàðòîâàëà î÷åðåäíàÿ ïåíñè-
îííàÿ ðåôîðìà, îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ: êîððåêòèðîâêà ôèíàí-
ñîâûõ ìåõàíèçìîâ íàêîïèòåëüíûõ ïåíñèé: ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âûáîð ìåæäó ñòðàõîâûì 
è íàêîïèòåëüíûì ìåõàíèçìàìè ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèè; ïðèâëå÷åíèå íîâûõ èñòî÷íèêîâ 
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, ÷òîáû óëó÷øèòü åãî ñáàëàíñèðîâàííîñòü è ïðåäîñòàâè-
òü ñàìîçàíÿòûì ðàáîòíèêàì ïðèåìëåìûå ïåíñèè; ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ èíñòèòóòîâ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ ïåíñèé [2].

Èíòåðåñíûì ìîìåíòîì â ñðàâíåíèè ïåíñèîííûõ ñèñòåì äâóõ ñòðàí ÿâëÿåòñÿ îò-
íîøåíèå ê åäèíîìó ñîöèàëüíîìó âçíîñó. Â Ðîññèè îí ÿâëÿåòñÿ íàëîãîì (Åäèíûé ñîöèà-
ëüíûé íàëîã (ÅÑÍ)) è ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ã. çàìåíåí ñòðàõîâûìè âçíîñàìè. Â òî âðåìÿ êàê 
â Óêðàèíå  08.07.2010 ã. ïðèíÿò çàêîí ¹2464-VІ «Î ñáîðå è ó÷ёòå åäèíîãî âçíîñà íà 
îáùåîáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå».

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïåíñèîííûé ñòàæ â Ðîññèè, êàê è â Áåëîðóññèè, îñòàë-
ñÿ ïðåæíèì: 60 ëåò äëÿ ìóæ÷èí, 55 — äëÿ æåíùèí.

Âûâîäû. Øèðîêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ äèñêóññèÿ î ïåíñèîííîé ðåôîðìå ñòàðòîâàëà â 
1994 ãîäó ïîñëå ïóáëèêàöèè äîêëàäà Âñåìèðíîãî áàíêà «Ïðåäóïðåæäåíèå âñåìèðíîãî 
êðèçèñà ñòàðåíèÿ» (AVERTING THE OLD AGE CRISIS), àâòîðû êîòîðîãî ïðåäóïðåæ-
äàëè î ïðîáëåìàõ  äåôèöèòà ïåíñèîííîé ñèñòåìû, ïîñòðîåííîé íà ïðèíöèïàõ ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèÿ ñðåäñòâ ìåæäó ïîêîëåíèÿìè (ñîëèäàðíûé ïðèíöèï èëè Pay-As-You-Go) ñ 
ó÷ёòîì ñëîæèâøåéñÿ òåíäåíöèè óâåëè÷åíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ïåíñèîíåðîâ.

Äîñòèãíóòûé ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ïîëèòè÷åñêèé êîíñåíñóñ ïðåäñòàâèòå-
ëåé Âñåìèðíîãî áàíêà (Worldbank), Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè òðóäà (ÌÎÒ — ILO), 
Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ (ISSA) î ñîîòíîøåíèè íàêî-
ïèòåëüíûõ è ïåðåðàñïðåäåëèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ â ñèñòåìå ïåíñèîííîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî óíèâåðñàëüíîãî ðåöåïòà íå ñóùåñòâóåò, è êàæäàÿ ñòðàíà 
äîëæíà âûáðàòü ñîáñòâåííóþ ìîäåëü, ñîîòâåòñòâóþùóþ íàöèîíàëüíîé ñïåöèôèêå 
è óðîâíþ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

Óêðàèíà ñòàëà íà ïóòü ôîðìèðîâàíèÿ òðёõóðîâíåâîé ïåíñèîííîé ñèñòåìû íà ãîä 
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ðàíüøå, â 1993 ã., õîòÿ òåíäåíöèè óâåëè÷åíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ïåíñèîíå-
ðîâ íå èìåëà. Íàêîïèòåëüíûé óðîâåíü ïåíñèîííîé ñèñòåìû äî ñèõ ïîð íå âíåäðёí, 
ïîñêîëüêó íå óäàёòñÿ  äîñòèãíóòü óñëîâèé âíåäðåíèÿ Íàêîïèòåëüíîé ïåíñèîííîé 
ñèñòåìû, à èìåííî, ñáàëàíñèðîâàííîñòü áþäæåòà  Ïåíñèîííîãî   ôîíäà   â ñîîò-
âåòñòâèè ñ  ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà. Â óñëîâèÿõ 22-õ 
ìèëëèîííîãî äåôèöèòà Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïðè äàííîì ìåõàíèçìå ôîðìèðîâàíèÿ äî-
õîäîâ âíåäðåíèå íàêîïèòåëüíîãî óðîâíÿ ïåíñèîííîé ñèñòåìû ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåâîç-
ìîæíûì. Ïîâûøåíèå â 2011 ãîäó ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, îãðàíè÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî 
ðàçìåðà ïåíñèîííûõ âûïëàò íå ïðèíåñëî îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ. Äåôèöèò ïðîäîë-
æàåò ðàñòè. Êðîìå òîãî, ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòёò äîëã Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïåðåä 
Ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòîì. 

Íàöèîíàëüíîé îñîáåííîñòüþ ôîðìèðîâàíèÿ ñîëèäàðíîãî ïåíñèîííîãî ôîíäà Óêðà-
èíû ÿâëÿåòñÿ òàê íàçûâàåìûé «íàëîã íà áåäíîñòü». à èìåííî, ñ 1998 ã. áûë ââåäёí 
è äåéñòâóåò ïîíûíå îãðàíè÷èòåëü ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà çàðàáîòíîé ïëàòû, ñ 
êîòîðîé âçûìàþò åäèíûé ñîöèàëüíûé âçíîñ. Îñíîâíàÿ òÿæåñòü ôîðìèðîâàíèÿ ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà ëîæèòñÿ íà íàèìåíåå îáåñïå÷åííûå ñëîè íàñåëåíèÿ, â òî âðåìÿ êàê 
ëþäè ñ äîõîäîì âûøå 17 ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ ïîëó÷àþò íåîáîñíîâàííûå ëüãîòû. 
Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â Ðîññèè àíàëîãè÷åñêèé îãðàíè÷èòåëü ðàçìåðà çàðàáîòíîé ïëàòû èñ-
ïîëüçóåòñÿ äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî âçûñêàíèÿ ñðåäñòâ â ñîëèäàðíûé ôîíä ïåíñèîííîé 
ñèñòåìû (10 % ñâûøå ïðåäåëüíîé áàçû - «íàëîã íà áîãàòûõ»), òî åñòü ñîõðàíÿþòñÿ 
çàëîæåííûå íà òðåòüåì ýòàïå ðàçâèòèÿ ïåíñèîííîé ñèñòåìû ïðèíöèï ñîöèàëüíîé 
ñïðàâåäëèâîñòè è ïðèíöèï ñîëèäàðíîñòè ïîêîëåíèé. 

Îòìåíà îãðàíè÷åíèÿ ïî ìàêñèìàëüíîìó ïëàòåæó â Ïåíñèîííûé ôîíä, ïî äàííûì 
Ñ÷åòíîé ïàëàòû, ìîæåò äàòü Ïåíñèîííîìó ôîíäó îêîëî 6 ìëðä ãðí åæåãîäíî. Êðîìå 
òîãî, óïëàòà ïîëíîðàçìåðíûõ âçíîñîâ ñ äîõîäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö-ïðåäïðèíèìàòåëåé 
äîïîëíèòåëüíî äàñò 5,3 ìëðä ãðí. â ãîä; ïåíñèîííûå ïëàòåæè óïðîùåíöåâ — îêîëî 
1,5 ìëðä ãðí. Âíåäðåíèå «ñîöèàëüíîãî íàëîãà íà ðîñêîøü», áàçîé áû êîòîðîãî áûëè: 
äîõîäû ñâûøå 17 ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ (10%), ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ðàíåå ïðèâà-
òèçèðîâàííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ñòîèìîñòü ïðåäìåòîâ ðîñêîøè, ïëî-
ùàäü àðåíäóåìîé çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, - ïîçâîëèëè áû ñôîðìè-
ðîâàòü áåçäåôèöèòíûé ïåíñèîííûé ôîíä è îáåñïå÷èòü äîñòîéíóþ ñòàðîñòü ëþäÿì 
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, ðåàëèçîâàâ ïðèíöèïû ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè è ñîëè-
äàðíîñòè ïîêîëåíèé.
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Ê ÏÐÎÁËÅÌÀÌ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈß
ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ

Äîöåíò êàôåäðû áàíêîâñêîãî äåëà, ê.ý.í., Òàòüÿíà Êîðîá÷óê,
äîöåíò êàôåäðû ýêîëîãèè, ê.ïåä. í., Ëþäìèëà Êîðîá÷óê,

Ëóöêèé íàöèîíàëüíûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû è ïðîáëåìû áàíêîâñêîãî êðå-
äèòîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, ïðîàíàëèçèðîâàíû ïîêàçàòåëè 
êà÷åñòâà êðåäèòîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé â Óêðàèíå. Ïðåäëîæåíà ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé 
â îáëàñòè áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ äëÿ ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êðåäèòîâàíèå, ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ, ïîêàçàòåëè ýôôåê-
òèâíîñòè êðåäèòîâàíèÿ, çàäà÷è áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ. 

The article describes the theoretical basis and the problem of bank lending to small and 
medium-sized businesses, analyzed indicators of quality of lending to enterprises in Ukraine. 
A system of measures in the field of bank lending to support the development of small and 
medium-sized businesses is proposed.

Keywords: credit, small and medium business, performance indicators of credit, bank 
lending problem.

Â ïðîöåññå óãëóáëåíèÿ ðûíî÷íûõ ïðåîáðàçîâàíèé è âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ 
èíñòèòóòà ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè àêòèâèçèðóåòñÿ ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòå-
ëüñòâà, â êîòîðîì îðãàíè÷åñêèì ñòðóêòóðíûì ýëåìåíòîì ÿâëÿåòñÿ ìàëûé áèçíåñ. 
Â ìèðîâîé ñèñòåìå õîçÿéñòâîâàíèÿ ìàëîìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó îòâîäèòñÿ òàêàÿ 
ðîëü: âî-ïåðâûõ, îíî ôîðìèðóåò êîíêóðåíòíóþ ñðåäó; âî-âòîðûõ, ãèáêî ðåàãèðóåò íà 
èçìåíåíèÿ êîíúþíêòóðû ðûíêà; â-òðåòüèõ, âûñòóïàåò ïðîâîäíèêîì íàó÷íî-òåõíè-
÷åñêîãî ïðîãðåññà; â-÷åòâåðòûõ, ñïîñîáñòâóåò ðåøåíèþ ïðîáëåìû çàíÿòîñòè; â-
ïÿòûõ, ðàñøèðÿåò ñîöèàëüíóþ áàçó ðûíî÷íîé ñðåäû, ñîçäàâàÿ îñíîâû ôîðìèðîâàíèÿ 
ñðåäíåãî êëàññà, âåäåò ê ñìÿã÷åíèþ ñîöèàëüíîãî ðàññëîåíèÿ [1]. 

Ïðîáëåìàì ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïîñâÿùåíû òðóäû Ñ. Âà-
ðíàëèÿ, Ñ. Ìî÷åðíîãî, Î. Óñòåíêî. Âîïðîñû áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ ðàññìàòðèâàëè-
ñü òàêèìè îòå÷åñòâåííûìè è çàðóáåæíûìè ó÷åíûìè, êàê: À. Âàñþðåíêî, Þ. Áàáè÷åâà, 
Ò.Óìàíåö, È.Ìàìîíîâà, Ñ. Ùèáèâîëîê, Â.Êîâàëåâ, Â. Ìèëîâèäîâ, Â. Ñåâðóê, Õ.Êðîêñôîðä, 
Ô. Àáðàìñîí è äð. Ìîäåëèðîâàíèåì êðåäèòíîé äåÿòåëüíîñòè áàíêîâ çàíèìàëèñü Î. 
Âàñþðåíêî, Â. Øâûðêîâ, Ë. Áàòðàêîâà, Å. Êîðîòè÷, Å. ×åòûðêèí è äð. 

Îäíèì èç ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
ïðåäïðèÿòèé â ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèå áàíêîâñêîãî êðåäè-
òîâàíèÿ, ÷òî è îáóñëîâèëî öåëü äàííîé ñòàòüè. 

Ïåðâîïðîõîäöåì â êðåäèòîâàíèè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ñòàë Åâðîïåéñêèé 
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áàíê ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ. Ïåðâóþ êðåäèòíóþ ëèíèþ áûëî îòêðûòî åùå â 1994 
ãîäó. Åё îáùàÿ ñóììà ñîñòàâëÿëà 100 ìëí. åâðî. Âòîðàÿ êðåäèòíàÿ ëèíèÿ äëÿ ýòîé 
æå êàòåãîðèè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè îòêðûëàñü â àâãóñòå 
2000 ãîäà. Ìàëûå è ñðåäíèå ïðåäïðèÿòèÿ ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü âîñïîëüçîâàòüñÿ ðå-
ñóðñàìè â ðàçìåðå 88 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Êðåäèòû ïðåäîñòàâëÿëèñü äëÿ: 

 – äîëãîñðî÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèîáðåòåíèÿ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà; 
 – êðàòêîñðî÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ñûðüå è çàï÷àñòè; 
 – ýêñïîðòíûõ êîíòðàêòîâ; 
 – ôèíàíñèðîâàíèå ëèçèíãà. 

Êðåäèòíîå ó÷ðåæäåíèå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ (KFW) Íåìåöêî-óêðàèíñêîãî ôîíäà 
ïðåäëàãàëî êðåäèòû äëÿ ïîääåðæêè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà (êðîìå ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà è òîðãîâëè îðóæèåì, òàáàêîì, àëêîãî-
ëåì è ò.ä.): 

 – íà ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ (ñðîêîì äî 6 ìåñÿöåâ); 
 – íà ïîïîëíåíèå îñíîâíîãî êàïèòàëà (íå áîëåå ÷åì íà ãîä). 

Ôîíä «Åâðàçèÿ» ïðåäëàãàë êðåäèòû äëÿ ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíå-
ñà â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà è óñëóã. Ðàçìåð êðåäèòîâàíèÿ – äî 100 òûñ. äîëëàðîâ, ñðîê 
çàéìà – äî òðåõ ëåò. Îñíîâíûå óñëîâèÿ – çàåìùèê äîëæåí ðàáîòàòü â Êèåâå è Êèåâ-
ñêîé îáëàñòè, Ëüâîâñêîì ðåãèîíå, èìåòü ïðîåêò, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ïðåäïðè-
ÿòèÿ, âëîæèòü ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà â ïðîåêò. Ôèíàíñèðîâàíèå îñóùåñòâëÿëîñü 
íà äâå ïîòðåáíîñòè: êàïèòàëîâëîæåíèå (ïîêóïêà îáîðóäîâàíèÿ, âûêóï è ðåìîíò ïî-
ìåùåíèé); ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ. 

Îòå÷åñòâåííîå áàíêîâñêîå êðåäèòîâàíèå äîëæíî îñíîâûâàòüñÿ íà ñîçäàíèè 
ãèáêîé ñèñòåìû ãàðàíòèé, êîòîðàÿ áû îáåñïå÷èëà âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ êðåäèòîâ 
âñåì êàòåãîðèÿì ïðåäïðèÿòèé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èìåííî ýòà ñèñòåìà ñòàëêèâà-
åòñÿ ñ òðåìÿ îãðîìíûìè ïðîáëåìàìè: 

 – êîììåð÷åñêîå îáåñïå÷åíèå (ïðîäàæà ãàðàíòèé, êàê âèä âëîæåíèÿ êàïè-
òàëà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè), àêòóàëüíî òîëüêî äëÿ âûñîêîðàçâèòûõ ñòðàí. 
Îòå÷åñòâåííûå æå ïðåäïðèÿòèÿ õàðàêòåðèçóþòñÿ áîëüøîé ñòåïåíüþ ðèñêà 
ïî âåäåíèþ áèçíåñà; 

 – ãîñóäàðñòâåííîå ãàðàíòèðîâàíèå îáåñïå÷èâàåòñÿ òåì ïðåäïðèÿòèÿì, 
êîòîðûå ôóíêöèîíèðóþò â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, èëè âûïîëíÿþò ãîñóäàðñòâåííûå çàêàçû. Â Óêðàèíå èõ íà-
ñ÷èòûâàåòñÿ íåìíîãî è ñðåäè íèõ ïî÷òè îòñóòñòâóþò ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ; 

 – ôîíäîâîå ãàðàíòèðîâàíèå (ãàðàíòèè, ïðåäîñòàâëåííûå èíñòèòóòàìè 
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà) ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíî çàâèñèò îò íàëè÷èÿ 
äîñòàòî÷íûõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ ðåñóðñîâ. 

 – Ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ êðåäèòîâàíèåì õàðàêòåðèçóþò è ñïåöèà-
ëüíûå ïîêàçàòåëè: 

 – êîýôôèöèåíò ïðîïîðöèîíàëüíîñòè êëèåíòñêîãî êðåäèòîâàíèÿ – ñòåïå-
íü èñïîëüçîâàíèÿ áàíêîì ìåæáàíêîâñêèõ êðåäèòîâ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñâîèõ 
êëèåíòîâ. Îí ñâèäåòåëüñòâóåò î âåðîÿòíîñòè íåâûïîëíåíèÿ áàíêîì îáÿçàòå-
ëüñòâ ïåðåä áàíêàìè-êðåäèòîðàìè â ñëó÷àå íåâîçâðàòà êðåäèòîâ êëèåíòàìè. 
Åñëè ýòîò êîýôôèöèåíò ìåíüøå 1,0, âñå ñðåäñòâà êëèåíòîâ ðàçìåùåíû â êðå-
äèòàõ, åñëè áîëüøå – ÷àñòü èñïîëüçóåòñÿ â îïåðàöèÿõ ñ öåííûìè áóìàãàìè, à 
òàêæå äëÿ âûäà÷è ìåæáàíêîâñêèõ êðåäèòîâ; 

 – êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ ìîùíîñòåé – äîëÿ èñïîëüçîâàíèÿ èìåþùè-
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õñÿ ðåñóðñîâ äëÿ îïåðàöèé êðåäèòîâàíèÿ (îòíîøåíèå ÷èñòûõ êðåäèòíûõ âëî-
æåíèé ê ðàçìåðó ñîâîêóïíûõ àêòèâîâ). Îïòèìàëüíîå çíà÷åíèå – îò 0,65 äî 0,70. 
Ïîñêîëüêó êîýôôèöèåíò ïðîïîðöèîíàëüíîñòè êëèåíòñêîãî êðåäèòîâàíèÿ íàìè 

íå ðàññ÷èòàí ÷åðåç íåäîñòàòî÷íîñòü èíôîðìàöèè î ðûíêå ìåæáàíêîâñêîãî êðåäè-
òîâàíèÿ, ìû ïðîàíàëèçèðóåì êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ ìîùíîñòåé è îöåíèì åãî 
äèíàìèêó (ñì. ðèñ. 1). 

Ñëåäîâàòåëüíî, êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ ìîùíîñòåé â 2009ã. ñîîòâåò-
ñòâîâàë ñâîåìó íîðìàòèâíîìó çíà÷åíèþ, îäíàêî â 2012ã. îí óìåíüøèëñÿ äî 0,62, ÷òî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î íåäîñòàòî÷íîì èñïîëüçîâàíèè èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ äëÿ îïåðà-
öèé êðåäèòîâàíèÿ. 

Ñðåäè âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ÷àùå âñåãî êðåäèòóþòñÿ, 
ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå: îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ, òîðãîâëÿ òðàíñïîðòíû-
ìè ñðåäñòâàìè, óñëóãè ïî ðåìîíòó, îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ñäà÷à âíàåì è óñëóãè 
þðèäè÷åñêèì ëèöàì, ðåæå – ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. 
À â îáúåìàõ ðåàëèçàöèè çíà÷èòåëüíûì åñòü âêëàä ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ñôåðû óñëóã, 
ãîñòèíèö è ðåñòîðàíîâ.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,57

0,60

0,63

0,66

0,69

0,72

Ðèñ. 1 Äèíàìèêà êîýôôèöèåíòà èñïîëüçîâàíèÿ ìîùíîñòåé îòå÷åñòâåííûõ 
áàíêîâ [2] 

Ñåé÷àñ ïðåäïðèÿòèÿìè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà âûïóñêàåòñÿ áîëåå ïîëî-
âèíû âñåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â ñòðàíå. ×àùå æå ýòè ïðîèçâîäèòåëè 
ïîëó÷àþò êðåäèòû, ñóììà êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 80-100 òûñ.ãðí. Îñíîâíûìè ïðè÷è-
íàìè íåâîçâðàòà çàéìîâ ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ïðèáûëè çà íåóðîæàè è âûñîêèå ïðî-
öåíòíûå ñòàâêè. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ íåðàçâèòîñòüþ ñèñòåìû ñòðàõîâàíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ ðèñêîâ. Ïîýòîìó îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ îñòàþòñÿ 
ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà àãðàðíûõ ïðåäïðèÿòèé. 

Äëÿ àíàëèçà áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíå-
ñà, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè: 

 ñîîòíîøåíèå âûäàííûõ êðåäèòîâ è îñòàòêîâ ññóäíîé çàäîëæåííîñòè íà 
êîíåö ïåðèîäà, ÷òî ïîìîæåò âûÿâèòü ðàçìåð âûäàííûõ êðåäèòîâ ñóáúåêòàì ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà, êîòîðûé íå èìååò äâèæåíèÿ è ïåðåõîäèò èç îäíîãî ïåðèîäà â 
äðóãîé; 
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 ïðîöåíò ïîãàøåíèÿ êðåäèòîâ çà îò÷åòíûé ïåðèîä. Ýòîò ïîêàçàòåëü õà-
ðàêòåðèçóåò îãðàíè÷åíèÿ ïî âåëè÷èíå âûäàííûõ êðåäèòîâ ïðåäïðèÿòèÿì ìàëîãî è 
ñðåäíåãî áèçíåñà è ïîêàçûâàåò äîëþ ïîãàøåíèÿ çàéìîâ â ñåðåäèíå îò÷åòíîãî ïåðè-
îäà; 

 ñîîòíîøåíèå äåáåòîâûõ è êðåäèòîâûõ âëîæåíèé çà îò÷åòíûé ïåðèîä. Åñëè 
äåáåòîâûé îáîðîò ïðåâûøàåò êðåäèòîâûé, òî áàíê ïðîâîäèò îïàñíóþ ïîëèòèêó âû-
äà÷è êðåäèòîâ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà; 

 äèíàìèêó êðåäèòíûõ âëîæåíèé çà îò÷åòíûé ïåðèîä äëÿ ïðîÿâëåíèÿ òåíäåí-
öèè èçìåíåíèÿ ïðåäîñòàâëåííûõ êðåäèòîâ ïðåäïðèÿòèÿì ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà; 

 äëÿ àíàëèçà îòðàñëåâûõ ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçî-
âàòü ñèñòåìó èíäåêñîâ. 

Ýêñïåðòàìè ÀÖ «Àêàäåìèÿ» ðàçðàáîòàíû îñíîâíûå ïðèîðèòåòû è íàïðàâëå-
íèÿ ðàçâèòèÿ â Óêðàèíå ñèñòåìû ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ, êîòîðîå âî âñåì ìèðå ïðèçíà-
íî íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì áîðüáû ñ áåäíîñòüþ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ: 

 – êîíöåíòðàöèÿ è óâåëè÷åíèå îáúåìîâ áþäæåòíîé è âíåáþäæåòíîé ôè-

íàíñîâîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ñèñòåìû ìè-

êðîêðåäèòîâàíèÿ øèðîêèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ; 

 – ñîçäàíèå ãèáêîé ñèñòåìû ãàðàíòèé (ïîðó÷èòåëüñòâ), ÷òî ïîçâîëèò àê-

òèâíåå ïðèâëåêàòü ê êðåäèòîâàíèþ êîììåð÷åñêèå áàíêè; 

 – óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ìèêðîôèíàíñèðîâàíèÿ è ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ, ÷òî 

äàñò âîçìîæíîñòè ôèíàíñîâî ïîääåðæàòü òåõ ãðàæäàí è ñóáúåêòîâ ïðåäïðè-

íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, òîëüêî íà÷èíàþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü; 

 – èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ôèíàíñîâîãî ëèçèíãà è ôðàí÷àéçèíãà êàê 

ãèáêèõ ôèíàíñîâûõ òåõíîëîãèé è îäíîâðåìåííî êîíñòðóêòèâíûõ ñïîñîáîâ âå-

äåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñî÷åòàþùèõ èíòåðåñû êðóïíîãî è 

ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà; ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî 

è ñðåäíåãî áèçíåñà – áèçíåñ-èíêóáàòîðîâ, áèçíåñ-öåíòðîâ, íàó÷íûõ è èííîâà-

öèîííûõ ïàðêîâ, êîíñàëòèíãîâûõ ó÷ðåæäåíèé. 
Ãîâîðÿ î ïðîáëåìàõ êðåäèòîâàíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, íåîáõîäèìî âûäå-

ëèòü ïîíÿòèå êà÷åñòâà êðåäèòà, ïîä êîòîðûì ïîíèìàþò ñòåïåíü êðåäèòíîãî ðèñêà, 
ïðèñóùåãî äàííîé ññóäå. Óðîâåíü ïîêàçàòåëÿ êà÷åñòâà êðåäèòà îáðàòíî ïðîïîðöèî-
íàëåí óðîâíþ êðåäèòíîãî ðèñêà êàê âîçìîæíîñòè íåâîçâðàòà ñðåäñòâ çàåìùèêîì 
(÷åì âûøå êà÷åñòâî êðåäèòà, òåì ìåíüøå âåðîÿòíîñòü åãî íåâîçâðàòà). 

Ñåé÷àñ çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ðåøåíèé î âûäà÷å êðåäèòîâ ïðåäïðèÿòèÿì ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà ÿâëÿåòñÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé, íîâåéøèå èíôîðìàöèîííûå òåõ-
íîëîãèè ïî ñáîðó äåëîâîé èíôîðìàöèè ïîçâîëÿþò ìàòåìàòè÷åñêèì ñèñòåìàì àíàëè-
çà ðèñêîâ îöåíèâàòü êðåäèòîñïîñîáíîñòü êëèåíòîâ è ñëåäèòü çà åãî ôèíàíñîâûìè 
ïðîáëåìàìè. Èíûìè ñëîâàìè, îíè ïðåäïîëàãàþò âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ôèíàí-
ñîâûõ çàòðóäíåíèé ó ñâîèõ êëèåíòîâ. Ïîýòîìó ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòîâ 
ïðèíèìàþòñÿ áûñòðî è îáîñíîâàííî, à ïëàòåæåñïîñîáíûå çàåìùèêè íå èìåþò ïðî-
áëåì ñ èõ ïîëó÷åíèåì. 

Åñëè áàíêè óñòàíîâÿò ñëèøêîì ñòðîãèå êðèòåðèè îöåíêè êðåäèòîñïîñîá-
íîñòè, òî ìîãóò ïîòåðÿòü ìíîãî êëèåíòîâ, åñëè îñëàáÿò ñâîþ êðåäèòíóþ ïîëèòèêó, 
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òî òåì ñàìûì íàíåñóò óäàð ïî àêöèîíåðàì. Ïîýòîìó äëÿ äîñòèæåíèÿ òàê íàçûâà-
åìîé «çîëîòîé ñåðåäèíû», ïî íàøåìó ìíåíèþ, äîëæåí ñòàòü ðîñò öåí äëÿ ìåíåå íà-
äåæíûõ çàåìùèêîâ ñ öåëüþ ïîêðûòèÿ ïîâûøåííîãî êðåäèòíîãî ðèñêà. Åäèíñòâåííûì 
íåäîñòàòêîì òàêîãî øàãà ÿâëÿåòñÿ îæèäàíèÿ êðåäèòîñïîñîáíûõ çàåìùèêîâ çíà÷è-
òåëüíûõ ñêèäîê çà ñâîé âûñîêèé êðåäèòíûé ðåéòèíã. 

Â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ áàíêè â ïðîöåññå öåíîîáðàçîâàíèÿ ïëàíèðóþò ìàðæó íà 
ïîêðûòèå íåâûïëà÷åííûõ çàéìîâ. Îíà ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 1-2% îò ñóììû çàéìîâ, 
ïðè÷åì äëÿ èïîòå÷íûõ – íèæå, äëÿ ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî áèçíåñà – çíà÷èòåëüíî âûøå 
[3, 104-105]. 

Â ñëó÷àå, êîãäà áàíê íåñåò íåïðåäñêàçóåìûå ïîòåðè ïî ïðåäîñòàâëåííûì êðå-
äèòàì, òî äëÿ èõ êîìïåíñàöèè ïðè íåäîñòàòî÷íîì óðîâíå ðåçåðâà èñïîëüçóåòñÿ ñîá-
ñòâåííûé êàïèòàë – ïðèáûëü, àêöèîíåðíûé êàïèòàë è â êîíöå êîíöîâ – çàåìíûå ñðåä-
ñòâà. Åñëè âñå ïåðå÷èñëåííûå èñòî÷íèêè èññÿêíóò, òî â äåéñòâèå âñòóïàåò ñõåìà 
çàùèòû äåïîçèòîâ, ïîñêîëüêó ñðåäñòâà âêëàä÷èêîâ íàõîäÿòñÿ ïîä óãðîçîé. 

Óðîâåíü ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà â Óêðàèíå ÿâíî íåäîñòàòî÷åí. À äëÿ åãî ïîä-
äåðæàíèÿ íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå òàêèõ çàäà÷ â ñôåðå áàíêîâñêîãî êðå-
äèòîâàíèÿ: ðàçðàáîòêà ñèñòåìû ìåð ïî ïîîùðåíèþ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ ê ïðåäîñ-
òàâëåíèþ êðåäèòîâ ïðåäïðèÿòèÿì; ñîçäàíèå ãèáêîé ñèñòåìû ãàðàíòèé, îáåñïå÷åíèå 
ïîëó÷åíèÿ êðåäèòîâ âñåì êàòåãîðèÿì ïðåäïðèÿòèé; ïîñòåïåííîå íàðàùèâàíèå îáú-
åìîâ ìèêðîôèíàíñèðîâàíèÿ, ÷òî îáåñïå÷èò ïîääåðæêó òåõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå 
òîëüêî íà÷èíàþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü; øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå íîâûõ ôèíàíñîâûõ 
òåõíîëîãèé, ÷òî ïîçâîëèò ñîâìåñòèòü èíòåðåñû ìàëîãî è êðóïíîãî áèçíåñà; êîíöåí-
òðàöèÿ è óâåëè÷åíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ äëÿ ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. 
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Àííîòàöèÿ
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ àêòóàëüíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ðàçâèòèåì ïëà-

òåæíûõ ñèñòåì è áåçíàëè÷íûõ ðàñ÷åòîâ â Óêðàèíå è îáîñíîâàíèÿ ïåðñïåêòèâ ðàçâè-
òèÿ ýëåêòðîííîé êîììåðöèè. Ðàññìîòðåíà ñòðóêòóðà è äèíàìèêà êîëè÷åñòâà îïåðà-
öèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ êàðòî÷åê, à òàêæå ñäåëàí àíàëèç èíôðàñòðóêòóðû 
îáñëóæèâàíèÿ ïëàòåæíûõ èíñòðóìåíòîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áåçíàëè÷íûå ïëàòåæè, ýëåêòðîííàÿ êîììåðöèÿ, ïëàòåæíûå 
ñèñòåìû, ïëàòåæíûå èíñòðóìåíòû

Abstract
The article the actual questions related to development of the payment systems and 

non-cash settlements in Ukraine and ground of prospects of development of electronic com-
merce are considered. The structure and dynamics of quantity of operations with the use of 
pay cards is considered, and also the analysis of infrastructure of maintenance of payment 
instruments is done.

Keywords: cashless payments, electronic commerce, payment systems, payment  in-
struments

Ðàçâèòèå ïëàòåæíûõ ñèñòåì â ïîñëåäíèå ãîäû ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü óêðà-
èíñêèé ðûíîê êàê äîñòàòî÷íî ïåðñïåêòèâíûé, õîòÿ ÷àñòü áåçíàëè÷íûõ ðîçíè÷íûõ 
ïëàòåæåé â ýêîíîìèêå îñòàåòñÿ äîñòàòî÷íî íèçêîé. Â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè ñòðàíà-
ìè íèçêèìè ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè ïðîíèêíîâåíèÿ ýëåêòðîííûõ ïëàòåæíûõ 
èíñòðóìåíòîâ íà ðûíîê ïëàòåæíûõ óñëóã, à òàêæå îáúåìû îïåðàöèé, ÷òî îñóùåñò-
âëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííûõ ïëàòåæíûõ èíñòðóìåíòîâ. Ðàçâèòèå ðûíêà 
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ýëåêòðîííûõ ïëàòåæåé â Óêðàèíå ÷àñòè÷íî ñäåðæèâàåòñÿ îáùèìè ñòðóêòóðíûìè 
íåäîñòàòêàìè ýêîíîìèêè (íåñòàáèëüíîñòü ïîòðåáëåíèÿ, âûñîêàÿ ÷àñòü òåíåâîé 
ýêîíîìèêè è íàëè÷íûõ ïëàòåæåé è òîìó ïîäîáíîå), êîòîðûå íå ïîçâîëÿþò ýêîíîìèêå 
è ïîòðåáèòåëÿì ïëàòåæíûõ óñëóã ïîëíîñòüþ ïîëó÷èòü âûãîäû îò øèðîêîãî ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ ýëåêòðîííûõ ïëàòåæåé. Òàêæå, ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå áåçíàëè÷-
íûõ ïëàòåæåé â Óêðàèíå íåäîñòàòî÷íî ñòèìóëèðóåò ðàçâèòèå áåçíàëè÷íîé ôîðìû 
îñóùåñòâëåíèÿ ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ êàðòî÷åê.

Àíàëèç èñòî÷íèêîâ è ïóáëèêàöèé ïîêàçûâàåò, ÷òî, íåâçèðàÿ íà ïîÿâëåíèå ýëåê-
òðîííûõ ïëàòåæíûõ ñèñòåì â Óêðàèíå, â îòå÷åñòâåííîé íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ïîêà 
åùå ìàëî âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ òåîðåòè÷åñêèì àñïåêòàì ýòîé ïðîáëåìû. Â ðàáîòàõ 
çàðóáåæíûõ íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ,  â ÷àñòíîñòè Ã. Âóäôîðäà, À. Ãåíêèíà, ×. Ãóäõàðäà, Ã. 
Êèíãà, Ñ.Êëÿéíà, Á. Êîåíà, Ã. Ñåëäæèíà, À. Øàìðàåâà, Á. Øìèòà, Ë. Óàéòà, Á. Ôðіäìåíà 
è äð. ïîäíèìàåòñÿ ðÿä âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ôåíîìåíîì ýëåêòðîííûõ äåíåã è äåíåæ-
íîãî îáðàùåíèÿ â öåëîì. Ðåøåíèåì ïðîáëåì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïëàòåæíûõ ñèñòåì è 
ðàçâèòèÿ áåçíàëè÷íûõ ðàñ÷åòîâ â Óêðàèíå çàíèìàþòñÿ îòå÷åñòâåííûå ýêîíîìèñòû 
À. Ñàâ÷åíêî, Â. Ïîðòíîé, Ï. Ñåíèù, Â. Ìèùåíêî, Î. Ìàõàåâà, Â. Êðèëîâà, Í. Ãðèùóê, Á. 
Äüÿ÷åíêî, À. Áèðþêîâ, Ë. Ïîíîìàðåíêî, Â. Ôèëàòåíêî, À. Ñòðàõàð÷óê è äð. 

Öåëüþ äàííîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå áåçíàëè÷íûõ ðàñ÷åòîâ â Óêðàèíå 
è îáîñíîâàíèÿ ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ ýëåêòðîííîé êîììåðöèè.

Äåíüãè, ïëàòåæíûå ñèñòåìû è ïëàòåæíûå èíñòðóìåíòû ëåæàò â îñíîâå ýêî-
íîìèêè è ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà. Îíè ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü óíèâåðñàëüíûé îáìåí 
ìåæäó âëàäåëüöàìè òîâàðîâ è óñëóã, òåì ñàìûì îáåñïå÷èâàÿ ôóíêöèîíèðîâàíèå ãî-
ñóäàðñòâà. Î÷åâèäíî, ÷òî àêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ áåçíàëè÷íûõ ïëàòåæåé òåñíî 
ñâÿçàíà ñ óðîâíåì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿ Åâðî-
ïåéñêîãî öåíòðàëüíîãî áàíêà è áàíêà ìåæäóíàðîäíûõ ðàñ÷åòîâ, ñòðàíû ñ âûñøèì 
óðîâíåì ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ, êàê ïðàâèëî, èìåþò áîëüøå áåçíàëè÷íûõ ïëàòåæåé 
[1].

Áåçíàëè÷íûå ïëàòåæè ñïîñîáñòâóþò óñêîðåíèþ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ñòðàíû: ðàñïðîñòðàíåíèå ýëåêòðîííûõ ïëàòåæåé ïðè ðàñ÷åòàõ â ðîçíè÷íîé ñåòè; 
ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ íàñåëåíèÿ è êîìïàíèé â áàíêîâñêóþ ñèñòåìó, ÷òî  óìåíüøà-
åò íàëè÷íîå îáðàùåíèå; ñîêðàùåíèå îïåðàöèîííûõ ðàñõîäîâ áàíêîâñêîé ñèñòåìû è 
ãîñóäàðñòâà â öåëîì; óâåëè÷åíèå áåçíàëè÷íîãî îáðàùåíèÿ ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü 
óìåíüøåíèþ òåíåâîé ýêîíîìèêè, â êîòîðîé èñïîëüçóþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî íàëè÷-
íûå ðàñ÷åòû; ýëåêòðîííûå ïëàòåæè èìåþò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ðàçâèòèÿ ýëåê-
òðîííîé êîììåðöèè. 

Ýëåêòðîííàÿ êîììåðöèÿ – ýòî åùå îäíà îòðàñëü ýêîíîìèêè, ðàçâèòèå êîòîðîé 
íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíî ñ ïëàòåæíûìè ñèñòåìàìè. Ìàñøòàáíîå ðàçâèòèå ýëåê-
òðîííîé êîììåðöèè íåâîçìîæíî áåç ýëåêòðîííûõ ïëàòåæåé, ïîñêîëüêó èõ îòñóò-
ñòâèå óìåíüøàåò êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà.

Â 1990-õ ãîäàõ ðàçâèòèå ýëåêòðîííîé êîììåðöèè ñäåðæèâàëîñü íåäîâåðèåì ïî-
òðåáèòåëåé ê ýëåêòðîííûì ïëàòåæàì â ðåæèìå «îí-ëàéí». Îäíàêî óëó÷øåíèå áåç-
îïàñíîñòè ïëàòåæåé «îí-ëàéí» è ïðèâûêàíèå ïîëüçîâàòåëåé ê òàêîìó âèäó ïëàòåæåé 
ïîçâîëèëî ýëåêòðîííîé êîììåðöèè íà ðûíêå ðàçâèòûõ ñòðàí ñòàòü îáû÷íûì ìåõà-
íèçìîì ïîêóïêè.

Íà êîíåö â 2012 ãîäó Èíòåðíåò-êîììåðöèÿ â Óêðàèíå ñîñòàâèëà îêîëî 1,5-1,6% 
îò îáùåãî îáúåìà ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, ÷òî íàìíîãî ìåíüøå îò ñðåäíåìèðîâîãî ïî-
êàçàòåëÿ 6,5%, èëè ïîêàçàòåëÿ ÑØÀ 10,1% (ðèñ. 1 [3-5]).
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Ðèñ. 1. Ïðîíèêíîâåíèå ýëåêòðîííîé êîììåðöèè â ìèðå (% îò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè) â 
2012 ãîäó 

Ðîñò ðûíêà ýëåêòðîííîé êîììåðöèè ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ â 2013 ãîäó ñîñòàâèë îò 
45% äî 55%. Òî÷íóþ öèôðó íàçâàòü íèêòî íå áåðåòñÿ, ïîñêîëüêó â Óêðàèíå Èíòåðíåò-
òîðãîâëÿ î÷åíü íåïðîçðà÷íà. Ýòî ñâÿçàíî, âî-ïåðâûõ, ñ áîëüøîé ÷àñòüþ íàëè÷íûõ 
ðàñ÷åòîâ, âî-âòîðûõ, ñ íàëè÷èåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ìàëåíüêèõ Èíòåðíåò-ìàãàçè-
íîâ, ó÷åñòü äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ î÷åíü ñëîæíî. Îòëè÷àåòñÿ òàêæå ìíåíèå ó÷àñò-
íèêîâ ðûíêà è ýêñïåðòîâ îòíîñèòåëüíî îáúåìîâ ñôåðû. Îäíîçíà÷íî îöåíèòü ðûíîê 
íå âîçìîæíî, íî áîëüøèíñòâî ýêñïåðòîâ óâåðåíû, ÷òî îáúåì òîðãîâëè â Èíòåðíåò 
ïðåâûñèë 2 ìëðä. äîëëàðîâ ïî èòîãàì â 2013 ãîäó. 

Ðàçâèòèå ýëåêòðîííîé êîììåðöèè èìååò ðÿä ïîçèòèâíûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ ýêî-
íîìèêè: óâåëè÷èâàåò êîíêóðåíöèþ â ðîçíè÷íîé òîðãîâëå, îáåñïå÷èâàåò áîëåå øè-
ðîêèé âûáîð òîâàðîâ äëÿ ïîòðåáèòåëÿ, ñòèìóëèðóÿ ïîòðåáëåíèå, óâåëè÷èâàåò ýô-
ôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ. Êëþ÷åâûì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ áåçíàëè÷íûõ 
ïëàòåæåé â ñòðàíàõ ñ ýêîíîìèêîé, ÷òî ðàçâèâàåòñÿ èìååòñÿ ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû 
ãîñóäàðñòâà.

Â Óêðàèíå ñóùåñòâóåò ðÿä îãðàíè÷åíèé, êîòîðûå ñäåðæèâàþò ðàçâèòèå ýëåê-
òðîííûõ ïëàòåæåé: íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíîå ðåãóëèðîâàíèå ðûíêà, áîëüøîé îáúåì 
íàëè÷íûõ ïëàòåæåé, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òåíåâîé ýêîíîìèêè. Íåâçèðàÿ íà ñóùåñòâó-
þùèå îãðàíè÷åíèÿ, ðûíîê ýëåêòðîííûõ ïëàòåæåé â Óêðàèíå ðàñòåò. Â òå÷åíèå 2002-
2014 ëåò, êîëè÷åñòâî êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ, êîòîðûå ñòàëè ÷ëåíàìè êàðòî÷íûõ ïëà-
òåæíûõ ñèñòåì, óâåëè÷èëàñü ñ 58 äî 140 áàíêîâ. Êîëè÷åñòâî ïëàòåæíûõ êàðòî÷åê íà 
01.01.2002 ãîä ñîñòàâëÿëî 3630 òûñ.øò., à íà êîíåö 2013 ãîäà – 35622 òûñ. øò., ÷òî â 
10 ðàç áîëüøå. Îäíàêî, íåâçèðàÿ íà âûñîêèå òåìïû ðîñòà êîëè÷åñòâà ïëàòåæíûõ êàð-
òî÷åê, óñòàíîâëåííûõ áàíêîìàòîâ è ýëåêòðîííûõ òåðìèíàëîâ, Óêðàèíà çíà÷èòåëüíî 
îòñòàåò çà ýòèìè ïîêàçàòåëÿìè îò äðóãèõ ñòðàí. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ íàëè÷íîñòè â Óê-
ðàèíå èñïîëüçóåòñÿ ñåòü ñ 40,35 òûñ. áàíêîìàòîâ. Ïðèíÿòèå áåçíàëè÷íûõ ïëàòåæåé 
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñåòè ñ 221222 òûñ. ïëàòåæíûõ òåðìèíàëîâ: 192,3 òûñ. òîðãîâûõ 
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è 29 òûñ. áàíêîâñêèõ òåðìèíàëîâ (ðèñ. 2). 
Îáùàÿ ñóììà îïåðàöèé â 2013 ãîäó ñîñòàâèëà 916027 ìëí. ãðí., èç êîòîðûõ 

159138 ìëí. ãðí. (17,4%) ñîñòàâëÿþò áåçíàëè÷íûå ïëàòåæè è 756889 ìëí. ãðí. (82,6%) 
– íàëè÷íîñòü. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïî÷òè 83% ïîëüçîâàòåëåé ïëàòåæíûõ êàðòî÷åê 
ñíèìàþò íàëè÷íîñòü â áàíêîìàòàõ, à çàòåì èñïîëüçóþò åå â ðàñ÷åòàõ çà òîâàðû 
è óñëóãè. È äàæå 17%  ïîëüçîâàòåëåé, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò áåçíàëè÷íûå ïëàòåæè 
ïîñðåäñòâîì ïëàòåæíîé êàðòî÷êè, ïîêóïàþò òîâàðû íà íå áîëüøóþ ñóììó [2].  Íà 
ðèñ. 3  ïðåäñòàâëåííàÿ äèíàìèêà ñòðóêòóðû êîëè÷åñòâà îïåðàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ïëàòåæíûõ êàðòî÷åê, ýìèòèðîâàííûõ óêðàèíñêèìè áàíêàìè ñîñòîÿíèåì íà 01.01.2014 
ãîä.
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Ðèñ. 2. Äèíàìèêà êîëè÷åñòâà ïëàòåæíûõ óñòðîéñòâ â òå÷åíèå 10 ëåò
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Ðèñ. 3. Äèíàìèêà ñòðóêòóðû êîëè÷åñòâà îïåðàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ 
êàðòî÷åê, ýìèòèðîâàííûõ óêðàèíñêèìè áàíêàìè ñîñòîÿíèåì íà 01.01.2014 ãîäà (ìëí.
øò.)

Âèäèì, ÷òî ñ êàæäûì ãîäîì êîëè÷åñòâî áåçíàëè÷íûõ îïåðàöèé ðàñòåò. À òåí-
äåíöèÿ ïîëó÷åíèÿ íàëè÷íîñòè ñïàäàåò, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äëÿ ýêîíîìèêè Óêðàèíû ïîçè-
òèâíûì. È, ÷òîá ïîääåðæàòü ýòîò ðîñò, íåîáõîäèìî ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ñâîáîä-
íîé è ðàâíîïðàâíîé êîíêóðåíöèè ìåæäó ó÷àñòíèêàìè ðûíêà ýëåêòðîííûõ ïëàòåæåé; 
ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ðîñòó òåíåâîé ýêîíîìèêè è îòìûâêå äåíåã; ñòèìóëèðîâàòü 
ðàçâèòèþ áåçíàëè÷íûõ ðàñ÷åòîâ; óñîâåðøåíñòâîâàòü çàùèòó ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, 
÷òî óëó÷øèò ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå ðûíêà, êîòîðàÿ áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü øèðîêîìó ðàñïðîñòðàíåíèþ áåçíàëè÷íûõ ôîðì ïëàòåæåé ñðåäè êîìïàíèé è íà-
ñåëåíèÿ. Òàêæå, ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü íàäåæíûé ìåõàíèçì íàáëþäåíèÿ íàä äåÿòåëüíî-
ñòüþ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, íàïðàâëåííûé íà ìàêñèìàëüíóþ çàùèòó ïðàâ ïîòðåáèòåëåé 
â ñôåðàõ êà÷åñòâà óñëóã, çàùèòû îò ìîøåííè÷åñòâà, ìàêñèìàëüíî ïîäðîáíîå èíôîð-
ìèðîâàíèå îá óñëîâèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ ïëàòåæíûõ èíñòðóìåíòîâ è ïðàâå ñâîáîäíîãî 
âûáîðà ïëàòåæíîé ñèñòåìû è ïëàòåæíûõ èíñòðóìåíòîâ. Ïîýòîìó íóæíî îòìåòèòü, 
÷òî äàííûå ïðîáëåìíûå âîïðîñû íóæäàþòñÿ â ïîñëåäóþùèõ èññëåäîâàíèÿõ, îò êîòî-
ðûõ çàâèñèò â ïåðñïåêòèâå ðàçâèòèå ýëåêòðîííîé êîììåðöèè â Óêðàèíå. 

Ëþáàÿ ñôåðà áèçíåñà íå îáõîäèòñÿ áåç ðèñêîâ è íåäîñòàòêîâ, äà, è â ýëåêòðîí-
íîé êîììåðöèè ìîæíî âûäåëèòü: íåñîâåðøåíñòâî çàêîíîäàòåëüíîé áàçû; íåäîñòà-
òî÷íîå ðàçâèòèå ïëàòåæíûõ ñèñòåì è ïî÷òîâîãî ñåðâèñà; áåçîïàñíîñòü îñóùåñò-
âëåíèÿ ýëåêòðîííûõ ïëàòåæåé; ïðîáëåìû âçàèìîîòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè è òîìó 
ïîäîáíîå. Îäíàêî äèíàìèêà ðàçâèòèÿ óêðàèíñêîãî ðûíêà ýëåêòðîííîé êîììåðöèè äå-
ìîíñòðèðóåò ïîçèòèâíûå ðåçóëüòàòû. È îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ýòîãî ðîñòà – óäîáñòâî 
äëÿ ïîòðåáèòåëÿ. Îñîçíàâ âñå ïðåèìóùåñòâà ïðèîáðåòåíèÿ òîâàðîâ â Èíòåðíåò, 
óêðàèíñêèé ïîòðåáèòåëü áóäåò âñå áîëüøå ïîëüçîâàòüñÿ äàííîé óñëóãîé.
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Abstract

Internal trade as part of the national economy can not develop normally without 

permanent investments from both domestic and foreign capital. Resolving of problems of 

sustainable investment process in the industry, and attracting of additional funding are one 

of the key objectives, achievement of which will create conditions for the further domestic 

trade development. The effective functioning of the internal trade of Ukraine on the basis of 

increasing investments is possible on a basis of critical analysis of the historical experience of 

investing in the system of social reproduction. A retrospective analysis of previous investment 

experience allows us to offer potential directions of business processes improvements in the 

trade sphere on Ukraine wide scal, also on the level of regional entities.

Keywords: retail trade, investments

During the Soviet Union the investment process in Ukraine was managed by the state 

monopoly. This period of Ukrainian economy development can be characterized as a period of 

infrastructure sectors development by the residual principle. The state carried out support only 

of selective certain circle of critical sectors of the economy, so-called “economy locomotives·, 

such as manufacturing industry and the military-industrial complex. Priority development of 

military-industrial complex led to the intense imbalance with losses in other sectors. That 

paralyzed the normal functioning of the social infrastructure of the state. This situation nega-

tively affected the development of trade, food service and other services sectors. Under the 

centrally planned economy, main category of investment process was the concept of “capital 

investments·. Reporting of the real financial situation of the company was do much important, 

because the methods for evaluating the effectiveness of capital investments were developed 

on the basis of the functioning of the cost-based economy and the expenditure of grant credit 

system.

With market economy foundation, the most significant influence on the investment sphere of 
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the country had deregulation of the economy, privatization of state property, the expansion of the private 

sector, liberalization of the economy. Achieving financial independence, the companies began to take 

full responsibility for the results of their work and compliance with credit agreements. The mechanism 

of investing money in trading companies was radically changed: entrepreneurs started to determine the 

ratio of their own resources in the reproduction of fixed assets and working capital, they got free ac-

cess to credits. In comparison to centrally planned economy, objective economic criterion for selecting 

investment projects, based on evaluation of their effectiveness, started into operations. Investment activ-

ity started to take shape as an independent business sphere. Investment trading market and different 

institutes were established.

Mentioned changes also touched investment support of the domestic trade. Market 

business practices led to changes in structure of capital investments, to expansion sources of 

trade finance, as well as increased possibility of maneuvering with the tools, that are directed on 

funding of one or another form of investment activities. There was a change of definitions: in-

stead of the term “capital expenditures·, there was established use the concept of “investment· 

that covers a much wider range of economic relations.

However, the transition to a market economy, that coincided with the development of the 

state in Ukraine, was characterized by the destruction of the traditional vertical and horizontal 

linkages, the elimination the role of the state in the making decision process in current and future 

problems related to the efficient functioning of the trading system of the country, high inflation, a 

reduction in domestic demand and output, financial crises. In 1990th small business conquered 

many “niches· in the trade from large and medium-sized enterprises. That fact led to worsening 

of commercial services level and the denial of progressive forms of internal trade. The speci-

ficity of these changes affected the decrease in the volume and level of researches, lack of 

incentives to new ideas and practical use of research results. The priority of small business in-

vestment policy was limit of extra investment costs. In addition, during the years of reforming the 

economy, investment effectiveness indicators was not taking into account; that fact contributed 

to the disorientation of economic agents.

Throughout the period of reform downward trend in the volume of investments in the 

real sector of Ukraine’s economy negatively affected the development of domestic trade. From 

1990 to 1997 the average rate of decline in investment in fixed assets amounted to 19.5% per 

year, which resulted in the fall of this indicator by 5 times. This investment crisis was deeper in 

comparison to general economic crisis , although they are interrelated and interdependent. As 

a result of a sharp decline in investment activity for eight years in the trade fixed assets were 

depreciated by 50 - 60%.

Stabilization trends in trade in the late 90’s were due to the expansion of sales volume in small 

and medium-sized enterprises that could quickly adapt to market conditions. During these years in 
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the trade, as well as in economy of Ukraine as a whole, there have been qualitative changes in the 

form of investment activity due to changes in ownership and development of the market mecha-

nism of interaction between participants of the investment process. Among the most important 

trends in this area were: refocusing on its own investment initiatives, the emergence of new sources 

of commercial enterprises investment funds from private institutions (domestic and foreign legal 

entities and individuals, commercial banks, financial institutions, suppliers).

The beginning the current century was marked by domestic trade restructuring, forming of in-

tegrated structures to strengthen cooperative relations and attraction of investments. Those trends 

are inherent to any developed economic system. Retail development changed from a growth in 

turnover of small trade organizational and legal structures to increased volumes of turnover of large 

stores (hyper, supermarkets), to network integration, which in turn, optimized correlation structure 

of small, medium and large retailers.

Trends in relative stabilization and structural adjustment led to the investment processes 

in trade, growth efficiency investments that sent in information technology goods identifica-

tion, automated control systems and calculation of goods. Significant fixed assets renewal 

occurred in 2000-2007 when their depreciation level decreased from 38.8% to 22.0%. The 

positive trend has changed to negative after the economic crisis of 2008, depreciation of fixed 

assets increased to 32.1%.

Between 2000 and 2010 there was concentration of domestic trade on the regional 

level: in 2000, half of the fixed assets belonged to eight regions of Ukraine (Donetsk, Dnipro-

petrovsk, Odesa, Kharkiv, Lviv, Lugansk, Poltava and Kyiv), but in 2010, half of trade facilities 

already belonged to only three jurisdictions (Kyiv city, Kyiv region and Dnipropetrovsk region). 

Thus 32.4% of fixed assets of Ukraine trade were placed in Kyiv city. Increasing trend of 

concentration of investments in the certain regions continued in 2011-2013: 38.8% of the na-

tionwide investment in domestic trade was accounted in Kyiv, the share of the Kyiv region was 

16.3% due to the rapid growth of large enterprises wholesale .

Growth of investment in fixed assets of enterprises renewal in the last two years ex-

ceeded the average industry rates; it was among the highest in the Ukrainian economy that 

increased the share of investment in trade from 6.9% in 2010 to 8.5% on the 2013. But trade 

did gain its pre-crisis positions, when the share trading investments accounted 10.6% of the 

national figure.

The increase in the absolute volume of investment in fixed assets renewal in 2011-2013 

was almost 7 billion annually, from our point of view it is evidence of extensive growth assets 

in wholesale sector. Growth of investment in fixed capital in trade has been achieved by the 

rapid development of wholesale trade. In 2012, wholesale of agricultural raw materials and 

food was the main investment channels, the share of which was 23 per cent of trade invest-
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ments industry.

Elimination of post-Soviet centralized wholesale led to its degeneration. Currently, the 

number of wholesale enterprises is 2.4 times higher than the number of enterprises engaged 

in retail trade. The effectiveness of a link between production and consumption, commodity 

material flow, become defining in these conditions. The wholesale on the one hand must fully 

meet the needs of retailers and caterers for food in assortment, quality, prices and conditions 

of supply; on the other hand, it is active, cost-effective commercial intermediary for producers 

(primarily domestic), which organizes promote products through the implementation. For the 

expense of investors and long-term investment loans, in the 2012-2013 investment projects 

worth 9.4 billion UAH were carried out to form an effective, multi-system movement of food, 

including on the organization of wholesale markets of agricultural products has been spent 1.9 

billion UAH. Capitals were invested in large wholesale and logistics companies for the optimiza-

tion of the goods flow, infrastructure wholesale consumer goods development and moderniza-

tion of material and technical base of enterprises.

Investment attractiveness of retailers is stay very high, but in 2012 the volume of invest-

ments in fixed assets of retailers decreased by 23.3% compared to 2011 and amounted to 5.4 

billion UAH. Main investment boom in retail Ukraine came in 2008, when in the development of 

the retail network there were invested 9.7 billion UAH. Major trends of transition from extensive 

retail development to streamline the investment process can be tracked using the coefficient 

of elasticity of retail turnover to investment in retail trade (Table 1).

Table 1

The Coefficient of Elasticity of Retail Turnover to Investment, 2004 - 2013

Year
Rate of change to previous year, % The 

coefficient of 

elasticity
Retail turnover Investments

2004 135,2 134,3 1,01

2005 139,8 173,5 0,81

2006 137,6 168,3 0,82

2007 137,1 177,5 0,77

2008 138,6 127,7 1,09

2009 93,6 68,4 1,37

2010 121,6 83,7 1,45

2011 124,6 127,6 0,98

2012 115,7 76,7 1,51

2013 109,5 90,2 1,21
* Statistical Year Compendium 2013. Ukraine
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According to the trends in the investment processes development it is a direct relationship be-

tween time of the realization of goods and investments spent. This means that under equal condi-

tions, growth in investments, invested in retail, causes an increase in sales volumes and, conversely, 

lower of investments lead to a demand reduction.

By 2008, demand was inelastic, that means that the ratio was below 1, and change in invest-

ments did not lead to a greater percentage change of sold demand. This period can be considered 

as an extensive retail development stage. It was characterized by significant investments on the 

network trade without efficiency investments. The main type of investment process were projects 

of construction of new retail spaces to expand market trading services. This type of projects in the 

sphere of trade demanded a responsible decision, which is usually taken by higher level manage-

ment of a commercial entity. Commercial feasibility of the project with justification of expanding 

niche market and occupying a good place faster than the competitors do were analyzed the most 

detailed, while increasing sales and financial viability of the project were not take into account.

After the economic crises, the coefficient of elasticity were greater than one and the 

percentage change in investment is accompanied by relatively large changes in the realized 

demand, that is retail trade has moved to the stage of intensive development. At the end of the 

first decade of the current century increasing of investment activity of enterprises trading sector 

and a portfolio of its investment projects are included on the daily practice of management, and 

do not allow any more to get more competitive advantage in the consumer market through the 

expansion of trade networks. The main issue became how to optimize the structure of invest-

ment resources of commercial enterprise. A key focus of Ukrainian retail development is improv-

ing the investment performance of commercial enterprises through the introduction of modern 

management of investment flows, improving the structure of investment decisions and capital 

investment projects.

The growing number of hypermarkets and supermarkets, increasing competition of 

market representation services accompanied by optimization of investment activity, that is 

manifested in the economic interest of the owners of retailers to renewal, modernization and 

reconstruction of the most active elements of fixed assets for the intensification of trade, to 

the identification of information technology, management of automated control systems and 

accounting for the movement of goods and finance, to strategic orientation to achieve the 

necessary and reasonable levels of economic performance.

Generalization of experience of commercial enterprises financing in recent years to 

determine typical investment projects, the main of which are:

- Optimization of retail spaces and processes in trade without new areas expanding. This 

type of projects in the sphere of trade is the result of new strategic decisions and identification 
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of market opportunities;

- Replacement of obsolete equipment as a natural process of extension of existing busi-

ness processes on the constant scales in order to reduce ongoing operating expenses. The 

purpose of these investment projects is the use of more sophisticated commercial equipment 

instead of the existing, outdated, less efficient equipment. This type of project involves a great 

alternative choice of various commercial equipment and the need to justify the benefits of one 

of them;

- Implementation of innovative projects. Investment attractiveness of information technol-

ogies for the identification of goods, management of large and medium-sized commercial 

enterprises through enhance efficiency of reengineering solutions that significantly increase 

profit margins while maintaining an economic and organizational conditions for the execution 

of business processes;

- Other types of projects, the importance of which in terms of responsibility for decision-

making in the sphere of trade is less important. Projects of this type are covering the construc-

tion of a new office, buying a new car for commercial enterprises, etc.

Usually this kind of projects require less lengthy and complex procedures of rationalization 

and decision making, much less money than the cost of the investment project on shopping 

complexes construction, that affected the relatively slower growth in investment compared with 

retail commodity turnover in the last 5 years studied (Figure 1).

Figure 1. The growth rate of retail turnover and investments into the retail in Ukraine, 2004-2012

* Statistical Year Compendium 2013, Ukraine
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Figure 1 clearly shows a sensitivity rate of growth in investments in retail trade, compared to 

growth of turnover on the overall economic situation in Ukraine. In conditions of Ukrainian economy 

growth the increase in investments outpaced the sales of goods. The economic crisis changed the 

situation reversed - the decline in investment far ahead decrease in retail turnover.

However, a favorable investment climate in Ukraine has not yet created for private invest-

ments, because of comprehensive corruption, unacceptable government interference in the 

private sector, inefficient legislation of property rights. Therefore, a number of incentives are 

advisable for the formation of Ukrainian domestic trade investment attractiveness: the provi-

sion of state guarantees for the return of borrowed funds and the use of the mechanism of 

reorganization and bankruptcy in order to effectively use savings. Strategic development of 

investment policy should comply with the globalization processes, the future of Ukraine’s ac-

cession to the European Union, to the leading international economic and financial organiza-

tions. The set of measures of state regulation of foreign and domestic investment should be 

expressed in enhancing the image of the country’s economy. Equal access of foreign inves-

tors to information on investment opportunities in the economy, individual regions and trading 

enterprises and improvement of information and advisory support would contribute to Ukraine 

investment attractiveness improvement.

Thus, the normal investment support of domestic trade development can be achieved 

through appropriate incentives, rationalization of tax regime based on selected development 

priorities, usage of different elements incentive taxation, expansion of the boundaries of the 

real estate market, and development of infrastructure elements.
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Ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ äåôèíèöèè «èíâåñòèöèîííàÿ 
ïîëèòèêà ðåãèîíà» è îñíîâíûå ïðîáëåìû åå 

ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ

Ïåä÷åíêî Í.Ñ. ä.ý.í., äîö. êàôåäðû ôèíàíñîâ
Äóäà Ì.Î. àññèñòåíò êàôåäðû ôèíàíñîâ

Ïîëòàâñêèé óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è òîðãîâëè

Àííîòàöèÿ: Ôîðìóëèðîâêà ñîáñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «èíâåñòèöèîí-
íàÿ ïîëèòèêà ðåãèîíà» è îïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ ïðîáëåì, âëèÿþùèõ íà ôîðìèðîâàíèå 
ýôôåêòèâíîé èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè â Óêðàèíå áûëî îòîáðàæåíî â èññëåäîâàíèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà, êëàññèôèêàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè.

 

Ýêîíîìèêà ñòðàíû ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíóþ äèíàìè÷åñêóþ ñèñòåìó, ÷òî 

îáúÿñíÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ, òåõíèêî-

òåõíîëîãè÷åñêèõ, èíôîðìàöèîííûõ è ñîöèàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ åå ýôôåêòèâíîãî 

ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Â óñëîâèÿõ êîíêóðåíòíîé áîðüáû ïðåäïðèÿòèÿ âûíóæäåíû íàðà-

ùèâàòü îáúåìû ïðîèçâîäñòâà, ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü ìàòåðèàëüíûå, òðóäîâûå 

è ôèíàíñîâûå ðåñóðñû, ïîâûøàòü êà÷åñòâî ïðîäóêöèè è ñíèæàòü åå ñåáåñòîèìîñòü. 

Èìåííî ïîýòîìó âîçíèêàåò ïðîáëåìà â ñáàëàíñèðîâàííîñòè, êîòîðàÿ ïðåäïîëàãà-

åò íàëè÷èå ïðîïîðöèé ìåæäó ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèìè ðåñóðñàìè, âíåäðåííûìè 

òåõíîëîãèÿìè, ïåðñîíàëîì è ò.ä.. Äëÿ òîãî, ÷òîáû óñòðàíèòü äèñáàëàíñ âîçíèêàåò 

íåîáõîäèìîñòü çíà÷èòåëüíûõ ïðèâëå÷åíèé èíâåñòèöèîííîãî êàïèòàëà, ÷òî ñïîñîá-

ñòâîâàëî áû êà÷åñòâåííîé ïåðåñòðîéêå ýêîíîìèêè ðåãèîíîâ è Óêðàèíû â öåëîì.

Íåîáõîäèìîñòü óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó ðåãèîíîâ Óê-

ðàèíû îò îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ èíâåñòîðîâ òðåáóåò ôîðìèðîâàíèÿ ñîâåð-

øåííîé â øèðîêîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè êàê äëÿ ïðîöåññîâ 

íåïîñðåäñòâåííîãî ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé, òàê è èõ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. 

Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ íå ñóùåñòâóåò îäíîçíà÷íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî è ïðàâî-

âîãî îïðåäåëåíèÿ äåôèíèöèè «èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà». Â Õîçÿéñòâåííîì êîäåêñå 

Óêðàèíû ñò.10 îïðåäåëÿþòñÿ îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ãîñó-

äàðñòâà, ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ, â ÷àñòíîñòè, è èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà, íàïðàâ-

ëåííàÿ íà ñîçäàíèå ñóáúåêòàì õîçÿéñòâîâàíèÿ íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ 
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è êîíöåíòðàöèè ñðåäñòâ íà ïîòðåáíîñòè ðàñøèðåííîãî âîñïðîèçâîäñòâà îñíîâíûõ 

ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ, ïðåèìóùåñòâåííî â îòðàñëÿõ, ðàçâèòèå êîòîðûõ îïðåäåëåíî 

êàê ïðèîðèòåòû ñòðóêòóðíî-îòðàñëåâîé ïîëèòèêè, à òàêæå îáåñïå÷åíèå ýôôåêòè-

âíîãî è îòâåòñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýòèõ ñðåäñòâ è îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà 

íèìè [1].

Â òàáëèöå 1 ñèñòåìàòèçèðîâàíû ñîâðåìåííûå âçãëÿäû ñïåöèàëèñòîâ îòíî-

ñèòåëüíî ïîíÿòèÿ «èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà», êîòîðîå âêëþ÷àåò â ñåáÿ îïðåäå-

ëåííûå ñîñòàâíûå ýëåìåíòû, ïðè ýòîì áîëüøèíñòâî àâòîðîâ ðàññìàòðèâàþò ýòî 

ïîíÿòèå íà óðîâíå ãîñóäàðñòâà.

Ïîäõîäû ê òðàêòîâêå äåôèíèöèè «èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà», îñâåùåííûõ 

â òàáë.1, íå ðàñêðûâàþò â ïîëíîé ìåðå çíà÷åíèå èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè, âåäü 

â îáùåì âèäå èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà – ýòî âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ 

ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïëåêñ âçàèìîñâÿçàííûõ 

öåëåé, ìåòîäîâ è ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ èíâåñòèöèîííîé ñôåðû, à òàêæå îñíîâíûõ 

èíñòðóìåíòîâ èõ ðåàëèçàöèè. 

Ñóùåñòâóþò äâà ïîäõîäà ê îïðåäåëåíèþ äåôèíèöèè èíâåñòèöèîííîé ïîëèòè-

êè êàê: 

 – êîìïëåêñà ìåð èëè ìåòîäîâ, åãî ïðèäåðæèâàþòñÿ òàêèå ó÷åíûå êàê Ñîêóðåíêî 

Ï. È., Áîðù Ë.Ì., Çàãîðîäíèé À.Ã., Ñåðãååâ È.Â., ßöåíêî À.Â. 

Âåñüìà îãðàíè÷åíî òðàêòóåòñÿ ïîíÿòèå «èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà» â ðàì-

êàõ ïîäõîäà Áîðù Ë.Ì., Ãåðàñèìîâà Ñ. Â. è Ñîêóðåíêà Ï. È., âåäü îíà ðàññìàòðèâàåòñÿ 

êàê «êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé» ïðè ýòîì íå óêàçûâàþòñÿ âèäû ìåðîïðèÿòèé, èíñòðó-

ìåíòû è ìåòîäû, êîòîðûå äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ àêòèâèçàöèè ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñ-

òèöèé.

Çàãîðîäíèé À.Ã. è Âîçíþê Ã.Ë. áîëåå ïîäðîáíî ðàñêðûâàþò ñîäåðæàíèå äàííîãî 

ïîíÿòèÿ, ïðè ýòîì îïðåäåëÿþò êîíêðåòíûå öåëè âëîæåíèÿ èíâåñòèöèé; íåäîñòàò-

êîì äåôèíèöèè äàííûõ ó÷åíûõ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà çà äàííûì 

ïîäõîäîì ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå òîëüêî êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé; 

 – ñîñòàâëÿþùåé ýêîíîìè÷åñêîé èëè ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà, 

ïðåäñòàâèòåëÿìè äàííîé êîíöåïöèè ÿâëÿåòñÿ Âîäÿíîâ Â., Ìàðöèí Â., Ïøåíè÷íàÿ 

Â. Ï. Íåäîñòàòêîì äàííîãî ïîäõîäà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íå îïðåäåëåíî êîíêðåòíî 

âèäû ìåðîïðèÿòèé è ìåòîäû âëèÿíèÿ íà ôîðìèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè. 
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Òàáëèöà 1. 

Íàó÷íûå ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ ýêîíîìè÷åñêîé êàòåãîðèè «èíâåñòè-

öèîííàÿ ïîëèòèêà»

Ïîäõîä
Àâòîð, 

èñòî÷íèê
Ïîíèìàíèå ñóùíîñòè ýêîíîìè÷åñêîé êàòåãîðèè «èíâåñòèöèîííàÿ 
ïîëèòèêà»

Êîìïëåêñ 
ìåðîïðèÿòèé 
èëè ìåòîäîâ

Áîðù Ë. Ì. [3]
êàê êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ôîðìèðîâàíèå áëà-
ãîïðèÿòíîãî íàöèîíàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé ñðåäû â ñòðàíå

Çàãîðîäíèé À.Ã. 
[5, c.685]

îáùåãîñóäàðñòâåííûå ïðèíöèïèàëüíûå ðåøåíèÿ è ìåðû, îïðåäå-
ëÿþùèå íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ñôå-
ðàõ è îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
è ïðîïîðöèîíàëüíîñòè åå ðàçâèòèÿ, óñòðàíåíèå ìåæîòðàñëåâûõ 
è âíóòðèîòðàñëåâûõ äèñïðîïîðöèé, äîñòèæåíèå îïòèìàëüíûõ 
ñîîòíîøåíèé ìåæäó ðàçâèòèåì ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà è 
íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû

Ñåðãåºâ È.Â.
[12, ñ. 272]

êîìïëåêñ ïðàâîâûõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ ìåòîäîâ 
ãîñóäàðñòâà, íàïðàâëåííûå íà ðàñøèðåíèå è àêòèâèçàöèþ èíâåñ-
òèöèîííûõ ïðîöåññîâ

Ñîêóðåíêî Ï. È. 
[13, Ñ. 210]

êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé è ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ èíâåñòèöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà 
â ïðîöåññ âîñïðîèçâîäñòâà, ñîçäàíèå îïòèìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ 
âëîæåíèÿ èíâåñòèöèé, îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû

ßöåíêî À. Â.
[ 14, Ñ. 12–17]

ñèñòåìà ìåð, îïðåäåëÿþùèõ îáúåì, ñòðóêòóðó è îñíîâíûå íà-
ïðàâëåíèÿ âñåõ âëîæåíèé (ôèçè÷åñêèõ, ôèíàíñîâûõ, ìàòåðèà-
ëüíûõ, íåìàòåðèàëüíûõ, èíòåëëåêòóàëüíûõ) äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âû-
ñîêèõ òåìïîâ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ÷åðåç êîíöåíòðàöèþ âëîæåíèé 
íà òåõ ó÷àñòêàõ, îò êîòîðûõ çàâèñÿò äîñòèæåíèÿ âûñîêèõ òåì-
ïîâ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà, ñáàëàíñèðîâàííîñòü è ýôôåêòèâ-
íîñòü ýêîíîìèêè, ïîëó÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî ïðèðîñòà ïðîäóêöèè 
è äîõîäà íà åäèíèöó çàòðàò

Ñîñòàâëÿþùàÿ 
ýêîíîìè÷åñêîé 

èëè 
ôèíàíñîâîé 
ïîëèòèêè

Âîäÿíîâ Ó., Êîí-
äðàøîâà Ì.Â.
[4, Ñ. 94; 7, ñ. 

120]

ñîñòàâëÿþùàÿ ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè è íàïðàâëåíèå ýêîíîìè÷å-
ñêîé ïîëèòèêè, îñóùåñòâëÿåìîé ãîñóäàðñòâîì â âèäå ïîñòðîåí-
èÿ ñòðóêòóðû è ìàñøòàáîâ èíâåñòèöèé, èñòî÷íèêîâ ïîëó÷åíèÿ 
èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ, íàïðàâëåíèé èõ èñïîëüçîâàíèÿ

Ìàðöûí Â.
[10, Ñ. 52–53]

ñîñòàâëÿþùàÿ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè, ïðîâîäèìîé ãîñóäàð-
ñòâîì â âèäå ïîñòðîåíèÿ ñòðóêòóðû è ìàñøòàáîâ èíâåñòèöèé, 
íàïðàâëåíèé èõ èñïîëüçîâàíèÿ, èñòî÷íèêîâ ïîëó÷åíèÿ èíâåñòè-
öèîííûõ ðåñóðñîâ

Ïøåíè÷íàÿ Â. Ï.  
[11, ñ. 32]

ìåõàíèçì, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà, ïðåäóñìàòðèâàåò äåéñòâèå ýêîíîìè÷å-
ñêèõ èíñòðóìåíòîâ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò âëèÿíèå íà èíâåñòè-
öèîííûé ïðîöåññ, â ðàìêàõ äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ 
àêòîâ ñòðàíû, ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ ñîöèàëüíîãî è ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ýôôåêòîâ, ïðè ó÷åòå ðåñóðñíûõ è èíñòèòóöèîíàëüíûõ îãðàíè-
÷åíèé

Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíà àâòîðîì íà îñíîâàíèè àíàëèçà ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ
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Êîþäà À. Ï. ïîíèìàåò ïîä èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêîé «îïðåäåëåíèå ñòðóê-

òóðíûõ è êîëè÷åñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé â èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñàõ, óâåëè÷åíèå èñ-

òî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, âûáîð ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ôèíàíñèðîâàíèÿ è ýô-

ôåêòèâíîé ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé» [8]. Îäíàêî äàííîå ïîíÿòèå íå 

ÿâëÿåòñÿ ïîëíûì, âåäü âêëþ÷àåò ëèøü îñíîâíûå öåëè ýôôåêòèâíîé èíâåñòèöèîííîé 

ïîëèòèêè.

Ãëàâíûå ñîñòàâëÿþùèå ïîíÿòèÿ «èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà», ïî íàøåìó ìíå-

íèþ, áîëåå ïîëíî îòðàæåíû â îïðåäåëåííûå À. ßöåíêî: ãîñóäàðñòâåííàÿ èíâåñòè-

öèîííàÿ ïîëèòèêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìó ìåð, îïðåäåëÿþùèõ îáúåì, ñòðóêòó-

ðó è îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ âñåõ âëîæåíèé (ôèçè÷åñêèõ, ôèíàíñîâûõ, ìàòåðèàëüíûõ, 

íåìàòåðèàëüíûõ, èíòåëëåêòóàëüíûõ) äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûñîêèõ òåìïîâ ðàçâèòèÿ 

ýêîíîìèêè ÷åðåç êîíöåíòðàöèþ âëîæåíèé íà òåõ ó÷àñòêàõ, îò êîòîðûõ çàâèñÿò äîñ-

òèæåíèÿ âûñîêèõ òåìïîâ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà, ñáàëàíñèðîâàííîñòü è ýôôåêòèâ-

íîñòü ýêîíîìèêè, ïîëó÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî ïðèðîñòà ïðîäóêöèè è äîõîäà íà åäèíèöó 

çàòðàò [14, Ñ. 13]. Âñå æå åñëè ýòè ìåðû íå ïðèâåäóò ê çíà÷èòåëüíûì òåìïîâ ðàçâè-

òèÿ ýêîíîìèêè, òî äàííîå îïðåäåëåíèå íå èìååò ñìûñëà.

Èòàê, îñóùåñòâèâ àíàëèç ïîäõîäîâ ê êàòåãîðèè «èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà», 

íåîáõîäèìî âûäåëèòü ñëåäóþùèå îñíîâíûå ñîñòàâëÿþùèå äàííîé äåôèíèöèè:  ÿâëÿ-

åòñÿ ñîñòàâëÿþùåé ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè è íàïðàâëåíèåì ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè, 

îñóùåñòâëÿåìîé ãîñóäàðñòâîì èëè ìåñòíîé âëàñòüþ; èìååò âðåìåííóþ íåçàâèñè-

ìîñòü; ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñîì ïðàâîâûõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ ìåòîäîâ 

âîçäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâà èëè àäìèíèñòðàòèâíîé âëàñòüþ ðåãèîíà äëÿ ðàçâèòèÿ èí-

âåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè; íàïðàâëåíà   íà ñòàíîâëåíèå ñòðóêòóðû è ìàñøòàáîâ 

èíâåñòèöèé, èñòî÷íèêîâ ïîëó÷åíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ, íàïðàâëåíèé èõ èñïî-

ëüçîâàíèÿ; îòíîñèòñÿ ê êëàññó àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîáëåì.

Ïðîàíàëèçèðîâàâ ðàçëè÷íûå îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòè-

êà», ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî ó÷åíûõ ïîä ýòîé äåôèíèöèåé ïîíèìàþò, 

ïðåæäå âñåãî, ãîñóäàðñòâåííóþ èíâåñòèöèîííóþ ïîëèòèêó è ðàññìàòðèâàþò ýòà 

îïðåäåëåíèå êàê ñîâîêóïíîñòü ìåð ýêîíîìè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî, ïîëèòè÷åñêîãî, îð-

ãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà, íàïðàâëåííûõ íà àêòèâèçàöèþ èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëü-

íîñòè â ãîñóäàðñòâå. 

Ïîíÿòèå «èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà» íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü áîëåå ïîä-

ðîáíî, ïîñêîëüêó ýòî íå òîëüêî ãîñóäàðñòâåííàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà, íî è ïî-

ëèòèêà îòäåëüíîãî ðåãèîíà ïî ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé, îòäåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ïî 

ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, îïðåäåëåííûõ ôèçè÷åñêèõ ëèö-èíâåñòîðîâ, 

êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò èíâåñòèðîâàíèå êàïèòàëà â ðåàëüíûå è ôèíàíñîâûå èíâåñ-
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òèöèîííûå ïðîåêòû.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà ðåãèîíà – ýòî îäíà èç ñîñòà-

âëÿþùèõ ôèíàíñîâîé è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ìåñòíûõ è öåíòðàëüíûõ îðãàíîâ 

ñàìîóïðàâëåíèÿ è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, âêëþ÷àåò êîìïëåêñ ýêîíîìè÷åñêèõ, ïðà-

âîâûõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà îïðåäåëåíèå ñòðóêòóðû, îáúåìà è 

îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé èíâåñòèðîâàíèÿ â ðàìêàõ îïðåäåëåííîãî ðåãèîíà ÷åðåç âëî-

æåíèå àêêóìóëèðîâàííîãî êàïèòàëà â ñîçäàíèå è ðåàëèçàöèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-

òîâ, ôèíàíñîâûå èíñòðóìåíòû è çîëîòî, êîðïîðàòèâíûå ïðàâà, íåäâèæèìîñòü. Ýô-

ôåêòèâíî ñôîðìèðîâàíà èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà ðåãèîíà îáåñïå÷àò ñòðóêòóðíóþ 

ïåðåñòðîéêó è ñáàëàíñèðîâàííîñòü ýêîíîìèêè îáëàñòè, òåìïû ðàñøèðåíèÿ ïðîèç-

âîäñòâà, ïîëó÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî ïðèðîñòà ïðîäóêöèè è äîõîäà íà åäèíèöó çàòðàò, 

à òàêæå äëÿ ñîçäàíèÿ íåîáõîäèìîãî êà÷åñòâà æèçíè, íàäëåæàùåãî óðîâíÿ óäîâëåòâî-

ðåíèÿ ñîöèàëüíûõ ñòàíäàðòîâ.

Òàê êàê, èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà ðåãèîíà íàïðàâëåíà   íà îïðåäåëåíèå îñíîâ-

íûõ íàïðàâëåíèé èíâåñòèðîâàíèÿ â îïðåäåëåííîì ðåãèîíå ÷åðåç âëîæåíèå àêêóìóëè-

ðîâàííîãî êàïèòàëà â ñîçäàíèå è ðåàëèçàöèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, òî ÷àùå 

âñåãî íà ïðàêòèêå èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò – ýòî îáúåêò ðåàëüíîãî èíâåñòèðîâàíèÿ, 

êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí â âèäå: èíâåñòèöèé â ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè 

ïðîèçâîäñòâà; èíâåñòèöèé â ñîçäàíèå íîâûõ ïðåäïðèÿòèé; èíâåñòèöèé â ðàñøèðåíèå 

ïðîèçâîäñòâà; èíâåñòèöèé ðàäè óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâàíèé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-

íîâ óïðàâëåíèÿ. 

Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ñóùåñòâóþò ïîäõîäû, ïî êîòîðûì â ñèñòåìå ãîñóäàð-

ñòâåííîé èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè âûäåëÿþò: ðåãèîíàëüíóþ èíâåñòèöèîííóþ ïîëè-

òèêó; îòðàñëåâóþ èíâåñòèöèîííóþ ïîëèòèêó; èíâåñòèöèîííóþ ïîëèòèêó îòäåëüíûõ 

ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ [9, ñ. 110].

Íî îòíîñèòü èíâåñòèöèîííóþ ïîëèòèêó ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ ê ãîñóäàð-

ñòâåííîé èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè, ïî íàøåìó ìíåíèþ, íå ñëåäóåò, âåäü îñíîâíûå 

íàïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè ïðåäïðèÿòèÿ íå îáÿçàòåëüíî áóäóò ñîâïàäà-

òü è çàâèñåòü îò ìåð, êîòîðûå îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâî ïî àêòèâèçàöèè èíâåñ-

òèöèîííûõ ïðîöåññîâ â ñòðàíå. Ïîýòîìó èíâåñòèöèîííóþ ïîëèòèêó ïðåäïðèÿòèé 

íåîáõîäèìî îòíåñòè ê îòäåëüíîìó áëîêó. 

Â ñîâðåìåííûõ ñëîæíûõ óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ, ïîä âëèÿíèåì ïðîáëåì ýêîíîìè-

÷åñêîãî, ïîëèòè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà, âåñüìà âàæíûì âîïðîñîì áóäåò 

èññëåäîâàíèå ôîðìèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè íà óðîâíå ðåãèîíà, òàê êàê 

èìåííî îò èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè çàâèñèò ýêî-

íîìè÷åñêèé ðîñò è îáúåì ïðèâëå÷åííûõ îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ èíâåñòèöèé â 
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ãîñóäàðñòâå.

Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ â áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ ñòðàíû ñôîðìèðîâàíà íå 

ýôôåêòèâíà èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà, ïîñëåäñòâèÿìè êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ âûñîêèé 

óðîâåíü áåçðàáîòèöû, íåõâàòêà ðàáî÷èõ ìåñò è îòñóòñòâèå êîíêóðåíöèè íà ðûí-

êå òðóäà, ÷òî ïðèâîäèò ê íåäîïóñòèìî íèçêîé äîëè çàðàáîòíîé ïëàòû â ñòðóêòóðå 

ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè è ÂÂÏ, à òàêæå äåëàåò íåâîçìîæíûì ïîëíîöåííîå ðàç-

âåðòûâàíèå ýôôåêòîâ ìóëüòèïëèêàòîðà (ïîñëåäóþùåå óâåëè÷åíèå èíâåñòèöèé) è 

àêñåëåðàòîðà (ïîñëåäóþùåå óâåëè÷åíèå ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ, êîòîðûå, â ñâîþ 

î÷åðåäü, ñòèìóëèðóþò ðîñò èíâåñòèöèé) äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî è êà÷åñòâåí-

íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 

Îñóùåñòâèâ îöåíêó èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè Óêðàèíû, ìû ñãðóïïèðîâàëè 

èìåþùèåñÿ ïðîáëåìû óêðàèíñêîé ýêîíîìèêè è ïîñòðîèëè ìàòðèöó, â êîòîðîé ðàçìåñ-

òèëè ïðîáëåìíûå àñïåêòû îòíîñèòåëüíî íåîòëîæíîñòè èõ ðåøåíèÿ, òðåáóþùèå 

ïåðâîî÷åðåäíîãî ðåøåíèÿ; ïðîáëåìû âòîðè÷íîãî ðåøåíèÿ è íå ñðî÷íûå ïðîáëåìû, êî-

òîðûå ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé (ðèñ. 1).
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Äåôèöèò ãîñóäàðñòâåííîãî è ìåñòíûõ áþäæåòîâ. 
Íåñòàáèëüíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ. 
Âûñîêèé óðîâåíü èíôëÿöèè. 
Íåçíà÷èòåëüíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íàöèîíàëüíîé è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. 
Íåñòàáèëüíîñòü êóðñà âàëþòû. 
Íåðàçâèò ôîíäîâûé ðûíîê. 
Îòñóòñòâèå ðàáî÷èõ ìåñò. 
Æåñòêîå íàëîãîâîå áðåìÿ.
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à                                                                            Âûñîêèé óðîâåíü êîððóïöèè. 
Íåýôôåêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÍÁÓ. 

Îòñóòñòâèå íîâûõ ïðèâëåêàòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ. 
Ðîñò áåçðàáîòèöû. 

Óõóäøåíèå ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ïðåäïðèÿòèé.
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Îòñóòñòâèå ïðèìåíåíèÿ äîãîâîðíûõ îñíîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîâìåñòíûõ 
äåéñòâèé ìåñòíûõ è öåíòðàëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñòèìóëèðîâàíèè ðàçâèòèÿ îáëàñòè. 

Íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå ïðàêòèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ðèñ.1.Ãðóïèðîâàíèå ïðîáëåì, âëèÿþùèõ íà ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíîé èíâåñ-

òèöèîííîé ïîëèòèêè â Óêðàèíå, àâòîðñêàÿ ðàçðàáîòêà

Ñ. Çàõàðèí äîñòàòî÷íî ïðàâèëüíî îòìåòèë, ÷òî èíâåñòèöèîííàÿ ñôåðà îòå-

÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè èìååò ðÿä íåäîñòàòêîâ, êîòîðûå íåãàòèâíî ñêàçûâàþòñÿ íà 

ðåãèîíå, à èìåííî: 

 – íåýôôåêòèâíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ (è, â ÷àñòíîñòè, èíâåñòèöèîííàÿ ñîñòàâëÿþ-

ùàÿ) ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò äëèòåëüíûé ïðîöåññ «ïðîå-
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äàíèÿ» îñíîâíîãî êàïèòàëà è íåæåëàíèå ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèé ðàáîòàòü â

 – ëåãàëüíîì ñåêòîðå; 

 – íåâûñîêàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà, âûçâàííàÿ ïðàâîâîé 

íåñòàáèëüíîñòüþ, íèçêîé ýôôåêòèâíîñòüþ õîçÿéñòâîâàíèÿ, êîððóïöèåé, íåàäåê-

âàòíûì íàëîãîâûì äàâëåíèåì íà òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿ; 

 – íåâûñîêàÿ êóëüòóðà ñîïðîâîæäåíèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðîöåññà, îòñóòñòâèå 

ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðû èíâåñòèöèîííîãî ðûíêà; 

 – îòñóòñòâèå öèâèëèçîâàííîãî ðûíêà çåìëè, îãðàíè÷èâàåò ýôôåêòèâíîå èñïî-

ëüçîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ, îñîáåííî ïðè ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ñ íå-

ðåçèäåíòîì âëîæåíèé; 

 – îòñóòñòâèå ïðîãðàììû íàëàæèâàíèÿ ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ñòðà-

òåãè÷åñêèì èíîñòðàííûì èíâåñòîðîì, íåæåëàíèå äîïóñêàòü äîáðîñîâåñòíûõ 

÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ ê ó÷àñòèþ â ðåíòàáåëüíûõ ïðîåêòàõ è   ïðèâàòèçàöèè [6, ñ. 

101].

Âàæíîé ïðîáëåìîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíîé èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè 

ðåãèîíà ÿâëÿåòñÿ íåçíà÷èòåëüíûå ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé è îòñóò-

ñòâèå ãîñóäàðñòâåííîé è ìåñòíîé ïîääåðæêè âëîæåíèÿ èíâåñòèöèé. Íàèáîëåå ðàñ-

ïðîñòðàíåííûìè ýêîíîìè÷åñêèìè ìåõàíèçìàìè, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â ñòðàíàõ ÅÑ 

äëÿ ïîääåðæêè ýêîíîìè÷åñêè ïðîáëåìíûõ òåððèòîðèé, ÿâëÿþòñÿ: ãðàíòû, ñóáñèäèè, 

ïðåôåðåíöèè, äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííûì êîíòðàêòàì, óìåíüøåíèå óðîâíÿ íàëîãîîá-

ëîæåíèÿ, óìåíüøåíèå ïðîöåíòîâ ïî çàéìàì, ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ, ñî÷åòàíèå ïðîåêòîâ 

ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ñ ïðîåêòàìè ðàçâèòèÿ îòðàñëåé, ñîçäàíèÿ ïðîìûøëåííûõ 

ïàðêîâ è áèçíåñ-çîí, ðàçâèòèå êëàñòåðîâ è ò.ä. [2, Ñ. 72-73]. 

Îäíèì èç îñíîâíûõ íåäîñòàòêîâ ôîðìèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíîé ðåãèîíàëüíîé 

ïîëèòèêè â Óêðàèíå ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ïðèìåíåíèÿ äîãîâîðíûõ îñíîâ äëÿ îïðå-

äåëåíèÿ ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé ìåñòíûõ è öåíòðàëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðà-

âëåíèÿ è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñòèìóëèðîâàíèè ðàçâèòèÿ îáëàñòè, à òàêæå îãðà-

íè÷åíèå âîçìîæíîñòåé ýòèõ îðãàíîâ â ìåæðåãèîíàëüíîì ñîòðóäíè÷åñòâå. 

Íåýôôåêòèâíî ñôîðìèðîâàíà èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà ðåãèîíà îáóñëîâëåíà   
ïðîáëåìàìè, êîòîðûå òðåáóþò ïåðâîî÷åðåäíîãî ðåøåíèÿ: äåôèöèòîì ãîñóäàðñòâåí-

íîãî è ìåñòíûõ áþäæåòîâ, íåñòàáèëüíîñòüþ ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè, âûñîêèì óðîâ-

íåì èíôëÿöèè, íåçíà÷èòåëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ íàöèîíàëüíîé è ðåãèîíàëüíîé 

ýêîíîìèêè, íåñòàáèëüíîñòüþ êóðñà âàëþòû, íåðàçâèòûì ôîíäîâûì ðûíêîì, îòñóò-

ñòâèåì ðàáî÷èõ ìåñò, æåñòêèì íàëîãîîáëîæåíèåì.
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Îáùèíñêèòå èíâåñòèöèè â Áúëãàðèÿ – ñúñòîÿíèå è 
ïåðñïåêòèâè

                                                                                    Äîö.ä-ð Ïðåñèÿíà Íåíêîâà
                                                                                               Êàòåäðà „Ôèíàíñè“

                                                                                                                    ÓÍÑÑ

Îñíîâíà  ïðåäïîñòàâêà  çà  ìåñòíîòî  èêîíîìè÷åñêî  ðàçâèòèå  è äîñòà-
âÿíåòî  íà  âàæíè  ïóáëè÷íè  óñëóãè å èçãðàæäàíåòî, ïîääúðæàíåòî  è  ðàç-
øèðÿâàíåòî  íà  îáùèíñêàòà  èíôðàñòðóêòóðà. Â ñòðàíèòå îò ÅÑ ñðåäíî 
îêîëî äâå òðåòè îò èíâåñòèöèèòå â ïóáëè÷íèÿ ñåêòîð ñå îñúùåñòâÿâàò 
íà ìåñòíî íèâî. Ðàâíèùåòî íà îáùèíñêèòå èíâåñòèöèè è òåõíèÿ äÿë â 
ïðåäïðèåòèòå ïóáëè÷íè êàïèòàëîâëîæåíèÿ â Áúëãàðèÿ çíà÷èòåëíî ñå îò-
êëîíÿâàò îò ñðåäíèòå ñòîéíîñòè íà òåçè ïîêàçàòåëè â ÅÑ. Íàñòîÿùèÿò 
äîêëàä ïðîñëåäÿâà òåíäåíöèèòå â  èíâåñòèöèîííàòà àêòèâíîñò íà áúë-
ãàðñêèòå îáùèíè çà ïåðèîäà 2003-2012ã. è àíàëèçèðà ôàêòîðèòå, êîèòî 
èìàò îïðåäåëÿùî çíà÷åíèå çà êàïàöèòåòà íà ìåñòíèòå âëàñòè äà îñú-
ùåñòâÿâàò èíâåñòèöèè.  

Êëþ÷îâè äóìè: îáùèíñêè èíâåñòèöèè, ìåñòíè âëàñòè, ôèñêàëíà äåöåíòðà-
ëèçàöèÿ, ôèíàíñîâè âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó íèâàòà íà óïðàâëåíèå

Municipal Investment in Bulgaria – current state and 
perspectives

Assoc.Professor Dr. Presiana Nenkova
 Department of Finance

University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

A main precondition for economic development and delivering significant public 
services at local level is construction, upkeep and expansion of municipal in-
frastructure. Local governments are key players for public investment, as they 
are responsible on average for about two third of total public investment in EU 
countries. The level of municipal investment and the role of local authorities in total 
public sector investment in Bulgaria show significant differences as compared to 
the prevailing EU pattern. The purpose of this article is to overview municipal in-
vestment activity in Bulgaria for the period 2003-2012 and to analyse the different 
factors affecting local governments’ capacity to invest. 
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Keywords: municipal investment, local government, fiscal decentralization, 
intergovernmental fiscal relations

Çàäúëáî÷àâàùèòå ñå ïðîöåñè íà äåöåíòðàëèçàöèÿ íà ïóáëè÷íèÿ ñåêòîð âîäÿò äî 

çíà÷èòåëíî ðàçøèðÿâàíå íà ó÷àñòèåòî íà ìåñòíèòå âëàñòè ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà 

ïóáëè÷íè êàïèòàëîâëîæåíèÿ1. Çíà÷åíèåòî íà îáùèíñêèòå èíâåñòèöèè ïðîèçòè÷à îò 

òîâà, ÷å òå ñà îñíîâíà  ïðåäïîñòàâêà  çà  ìåñòíîòî  èêîíîìè÷åñêî  ðàçâèòèå, ïî-

äîáðÿâàíå íà ñòàíäàðòà íà æèâîò è äîñòàâÿíåòî  íà  êà÷åñòâåíè  ïóáëè÷íè  óñëó-

ãè. Â ñúùîòî âðåìå íàðàñòâàùàòà ðîëÿ íà ìåñòíèòå âëàñòè ïðè èçãðàæäàíåòî, 

ïîääúðæàíåòî  è  ðàçøèðÿâàíåòî  íà  òåõíè÷åñêàòà è åêîëîãè÷íà  èíôðàñòðóêòóðà, 

äåéíîñòè  èçèñêâàùè  îãðîìíè  ïî  ðàçìåð  âëîæåíèÿ  è  çàåìàùè  íàé-çíà÷èòåëåí  

äÿë  â îáùèíñêèòå èíâåñòèöèè, ÷åñòî ðàçêðèâà è íàëè÷èåòî íà ñåðèîçíè äèñáàëàíñè 

ïðè ðàçïðåäåëÿíå íà îòãîâîðíîñòèòå è ôèíàíñîâèòå ðåñóðñè ìåæäó öåíòðàëíàòà è 

ìåñòíèòå âëàñòè.   

Íàñòîÿùèòå íèâà íà èíâåñòèöèè å ìíîãî âåðîÿòíî äà ñå îêàæàò íåäîñòàòú÷íè 

â áúäåùå, çà äà ïîêðèÿò íåîáõîäèìèòå ñðåäñòâà çà ïîääúðæàíå è ïîäíîâÿâàíå íà èí-

ôðàñòðóêòóðàòà çà òåëåêîìóíèêàöèè, ïúòèùà, âîäîñíàáäÿâàíå è êàíàëèçàöèÿ, êàòî 

èç÷èñëåíèÿ ïîêàçâàò, ÷å çà òîâà ùå áúäå íåîáõîäèìî äà ñå çàäåëÿò ïî îêîëî 2.5% 

ãîäèøíî îò ñâåòîâíèÿ ÁÂÏ2 ïðåç ñëåäâàùèòå 20 ãîäèíè. Ñúùåñòâóâàùèòå êîíêóðè-

ðàùè ñå òúðñåíèÿ íà ïóáëè÷íè ñðåäñòâà íàðåä ñ î÷àêâàíîòî íåèçáåæíî íàðàñòâàíå 

íà ïóáëè÷íèòå ðàçõîäè çà ïåíñèè è çäðàâåîïàçâàíå, ïîðàäè áúðçî çàñòàðÿâàùîòî íà-

ñåëåíèå ùå îêàæàò ñèëåí íàòèñê âúðõó ïóáëè÷íèòå ôèíàíñè è ùå ãè ïîñòàâÿò ïðåä 

ñåðèîçíè ïðåäèçâèêàòåëñòâà. Òîçè íàòèñê ùå ñå óñåòè îñîáåíî íà ìåñòíî íèâî, òúé 

êàòî ìåñòíèòå âëàñòè ñà òåçè, êîèòî íîñÿò îñíîâíàòà òåæåñò ñâúðçàíà ñ îñèãó-

ðÿâàíåòî íà  ïóáëè÷íàòà èíôðàñòðóêòóðà. Îñâåí òîâà, ïðèõîäèòå ïîñòúïâàùè â 

îáùèíñêèòå áþäæåòè âñå îùå íå ìîãàò äà ñå âúçñòàíîâÿò íà ðàâíèùàòà îò ïðåäè 

ñâåòîâíàòà ôèíàíñîâà è èêîíîìè÷åñêà êðèçà, ïðîöåñèòå íà ôèñêàëíà êîíñîëèäàöèÿ 

ïðîäúëæàâàò äà îêàçâàò íåãàòèâíî âúçäåéñòâèå âúðõó ïðèõîäèòå â ÷àñòòà èì äúð-

æàâíè ñóáñèäèè, à äîñòúïúò äî êðåäèòåí ðåñóðñ å ñèëíî îãðàíè÷åí. Íàñòîÿùèÿò 

äîêëàä ïðîñëåäÿâà èçìåíåíèÿòà â  èíâåñòèöèîííàòà àêòèâíîñò íà áúëãàðñêèòå îá-

ùèíè çà ïåðèîäà 2003-2012ã. è èçâåæäà ôàêòîðèòå, êîèòî èìàò îïðåäåëÿùî çíà÷åíèå 

1 Estache A. and S., Sinha, Does decentralization increase spending on public infrastructure?, The World Bank, 
Policy Research Working Paper Series 1457, November 1999, p.13.
2 De Mello,L. and D., Sutherland, Financing Infrastructure, Andrew Young School of Policy Studies, International 
Center for Public Policy, Working Paper 14-09, January 2014, p2. 
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çà êàïàöèòåòà íà ìåñòíèòå âëàñòè äà ïðåäïðèåìàò èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè. 

Êàêòî  â ñòðàíèòå îò ÎÈÑÐ, òàêà è â ÅÑ îêîëî äâå òðåòè îò ïóáëè÷íèòå êà-

ïèòàëîâëîæåíèÿ ñå îñúùåñòâÿâàò íà ìåñòíî íèâî. Íàé-çíà÷èòåëåí å ðúñòúò 

íà êàïèòàëîâèòå ðàçõîäè íà ìåñòíî íèâî â ÅÑ ïðåç 2006ã. -  6.5% â ñðàâíå-

íèå ñ 2005 ã., êàòî äîñòèãàò 64.4% îò âñè÷êè èíâåñòèöèè â ïóáëè÷íèÿ ñåêòîð3. 

Â ïåðèîäà îò 2000 ã. äî 2006 ã. èíâåñòèöèèòå ïðåäïðèåìàíè îò ìåñòíèòå âëàñòè â 

ÅÑ íàðàñòâàò ãîäèøíî ñ îêîëî 2.8%, êàòî èçïðåâàðâàò íàðàñòâàíåòî íà ÁÂÏ – ñðåä-

íî ñ 2% íà ãîäèíà. Ïðåç 2010ã. çàïî÷âà îáðàòíà òåíäåíöèÿ – â àáñîëþòíà ñóìà, ñðåä-

íî çà ñòðàíèòå îò ÅÑ òå íàìàëÿâàò ñ 7.9% â ñðàâíåíèå ñ 2009ã. Íàé-ñèëíî çà çàñåã-

íàòè èíâåñòèöèèòå íà ìåñòíî íèâî â Èñïàíèÿ – òå áåëæàò ñïàä ñ 37% ñëåäâàíè îò 

Óíãàðèÿ, Ãúðöèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Áúëãàðèÿ è Ñëîâåíèÿ. Âúïðåêè íåãàòèâíèòå òåíäåíöèè 

ïðåç ïîñëåäíèòå ïåò ãîäèíè â ðåçóëòàò îò êðèçàòà ìåñòíèÿò ïóáëè÷åí ñåêòîð â ÅÑ 

ïðîäúëæàâà äà îñúùåñòâÿâà îêîëî 60% îò âñè÷êè èíâåñòèöèè â ïóáëè÷íèÿ ñåêòîð.   

Íàä äâå òðåòè îò ïóáëè÷íèòå èíâåñòèöèè ñå ïðåäïðèåìàò íà ìåñòíî íèâî â ñòðàíè 

êàòî Äàíèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Õîëàíäèÿ, Èðëàíäèÿ, Ôðàíöèÿ, Ôèíëàíäèÿ, êúäåòî îò-

ãîâîðíîñòòà çà èíôðàñòðóêòóðàòà â îáëàñòè êàòî îáðàçîâàíèå, çäðàâåîïàçâàíå è 

òðàíñïîðò å ïðåõâúðëåíà êúì ìåñòíèòå âëàñòè.

Ðàâíèùåòî íà îáùèíñêèòå èíâåñòèöèè è ðîëÿòà íà ìåñòíèòå âëàñòè ïðè òÿõ-

íîòî îñúùåñòâÿâàíå â Áúëãàðèÿ çíà÷èòåëíî ñå îòêëîíÿâà îò ìîäåëà íà ÅÑ. Çà åäèí 

ïðîäúëæèòåëåí ïåðèîä îò âðåìå êàïèòàëîâèòå ðàçõîäè ñå òðåòèðàò êàòî òàêèâà ñ 

íèñêà ïðèîðèòåòíîñò è ïðåîáëàäàâàù äÿë â îáùèíñêèòå áþäæåòè èìàò îïåðàòèâ-

íèòå ðàçõîäè. Îò 2005 ã. çàïî÷âà ïîëîæèòåëíà òåíäåíöèÿ íà íàðàñòâàíå íà îáùèí-

ñêèòå èíâåñòèöèè - ïðåç 2006 ã. äåëúò íà èíâåñòèöèîííèòå ðàçõîäè íà îáùèíèòå 

çà ïúðâè ïúò íàäìèíàâà 20%, à ïðåç 2008 ã. äîñòèãà 29% îò îáùèíñêèòå ðàçõîäè 

(Ôèãóðà 1). 

3 Council of European Municipalities and Regions - Dexia, Sub-national public finance in the EU: Trends 2000-
2006, Brussels, December 2007.;  Council of European Municipalities and Regions – Dexia,  EU sub-national 
Governments: 2010 Key Figures, Brussels, 2011/2012 edition.;  Council of European Municipalities and Regions 
– Dexia, Subnational Public Finance in the European Union, 2012 Edition, Brussels, Summer 2012.
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Ôèãóðà 1. Îáùèíñêè èíâåñòèöèè â Áúëãàðèÿ 

 

Èçòî÷íèê: ÌÔ, Äàííè ïî êîíñîëèäèðàíàòà ôèñêàëíà ïðîãðàìà (ãîäèøíè); èç÷èñëåíèÿ 

íà àâòîðà

Âúïðåêè òåçè ïîëîæèòåëíè òåíäåíöèè ó÷àñòèåòî íà áúëãàðñêèòå îáùèíè â ïóá-

ëè÷èíèòå êàïèòàëîâëîæåíèÿ îñòàâà íà äîñòà ïî-íèñêè ðàâíèùà îò ñðåäíèòå â ÅÑ. 

Ïðåç 2009ã. èíâåñòèöèèòå îñúùåñòâÿâàíè íà ìåñòíî íèâî â Áúëãàðèÿ äîñòèãàò 

ñâîèòå ìàêñèìàëíè ñòîéíîñòè îò 39.2% êàòî äÿë îò âñè÷êè èíâåñòèöèè â ïóáëè÷íèÿ 

ñåêòîð  Â ïîâå÷åòî åâðîïåéñêè ñòðàíè ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò ïóáëè÷íèòå èíâåñòè-

öèè ñå îñúùåñòâÿò íà ìåñòíî íèâî è çà 2009 ñàìî â 4 äúðæàâè äåëà íà ìåñòíèòå èí-

âåñòèöèè îò âñè÷êè èíâåñòèöèè â ïóáëè÷íèÿ ñåêòîð å ïî – íèñúê îò òîçè â Áúëãàðèÿ, 

êàòî ñðåäíèòå ñòîéíîñòè íà ïîêàçàòåëÿ ïðåç òàçè ãîäèíà çà ÅÑ ñà 61.8%4 .  

Îò  2009ã. îòíîâî å íàëèöå òåíäåíöèÿ íà íàñî÷âàíå íà ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò îá-

ùèíñêèòå ñðåäñòâà çà ôèíàíñèðàíå íà òåêóùè ðàçõîäè è íèâàòà íà îáùèíñêèòå 

èíâåñòèöèè ñïàäàò.  Íàìàëåíèåòî â ñîáñòâåíèòå ïðèõîäè íà îáùèíèòå, êàêòî è 

äðàñòè÷íîòî ñâèâàíå íà ðàçìåðà íà ñóáñèäèÿòà çà êàïèòàëîâè ðàçõîäè îêàçâàò íå-

ãàòèâíî âúçäåéñòâèå âúðõó îáåìà íà îáùèíñêèòå èíâåñòèöèè.   Ïðåç ïîñëåäíèòå 

ãîäèíè èíâåñòèöèîííàòà àêòèâíîñò íà îáùèíèòå â ãîëÿìà ñòåïåí å äîìèíèðàíà 

îò óñâîÿâàíåòî íà åâðîïåéñêè ñðåäñòâà, ÷ðåç êîèòî ñå îñúùåñòâÿâàò íàä 40% îò 

âñè÷êè îáùèíñêè  êàïèòàëîâëîæåíèÿ. Ïðåç 2012 ã. îáùèíèòå ðåàëèçèðàò èíâåñòè-

öèè, ôèíàíñèðàíè ÷ðåç ñîáñòâåíè ïðèõîäè è ñóáñèäèè îò öåíòðàëíàòà âëàñò â  ðàç-

ìåð íà 518.3 ìëí. ëâ., à â äîïúëíåíèå êàïèòàëîâè ðàçõîäè â ðàçìåð íà 615.2 ìëí. ëâ ñà 

4 Council of European Municipalities and Regions – Dexia, EU sub-national Governments: 2009 Key Figures, 
Brussels, 2010/2011 edition, p.9. 
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ôèíàíñèðàíè ñúñ ñðåäñòâà ïî ðàçëè÷íèòå îïåðàòèâíè ïðîãðàìè5. 

 Íàðàñòâàíåòî íà îáùèíñêèòå èíâåñòèöèè ïðåç ïåðèîäà 2003-2009ã. ñå äúëæè 

îñíîâíî íà óâåëè÷åíèòå ñîáñòâåíèòå ïðèõîäè íà îáùèíèòå. Â ðåçóëòàò îò ðåäèöà 

ðåôîðìè â ñèñòåìàòà íà ìåñòíèòå ôèíàíñè ïðèõîäíèòå ïðàâîìîùèÿ íà ìåñòíèòå 

âëàñòè â Áúëãàðèÿ çíà÷èòåëíî ñå ðàçøèðÿâàò è äî 2008ã. å íàëèöå íàðàñòâàù äÿë 

íà ñîáñòâåíèòå ïðèõîäè â îáùèíñêèòå áþäæåòè(Ôèãóðà 2). Ïîä âëèÿíèå íà êðèçàòà 

îáà÷å, ïðåç 2009 ã. îáùèíèòå ãóáÿò çíà÷èòåëíà ÷àñò îò ñîáñòâåíèòå ñè ïðèõîäè - 

îñíîâíî îò äàíúê ïðè ïðåõâúðëÿíå íà ñîáñòâåíîñò è ïðèõîäè îò ïðîäàæáè. Ïðåç 2010 

ã.îòíîñèòåëíèÿò äÿë íà ñîáñòâåíèòå ïðèõîäè â îáùèòå ïðèõîäè îòíîâî íàðàñòâà, 

âúïðåêè ëèïñàòà íà ïðîìÿíà â ðàçìåðà èì, ïîðàäè ñúêðàùàâàíå íà äúðæàâíèòå òðàíñ-

ôåðè ñ íàä 300 ìëí.ëâ. Óâåëè÷åíèåòî íà ñîáñòâåíèòå ïðèõîäè â àáñîëþòíà ñóìà ïðåç 

2012ã. å ìàðãèíàëíî, íî òåõíèÿ äÿë â îáùèíñêèòå áþäæåòè íàìàëÿâà, ïîðàäè ðÿçêîòî 

óâåëè÷åíèå íà äåëà íà òðàíñôåðèòå, äúëæàùî ñå íà óñâîåíèòå ñðåäñòâà îò ôîí-

äîâåòå íà ÅÑ. Êàòî öÿëî âúïðåêè íàðàñòâàùòà òåæåñò íà ñîáñòâåíèòå ïðèõîäè, 

òåçè ïî îòíîøåíèå íà êîèòî îáùèíèòå èìàò ïúëíè ïðàâîìîùèÿ, âúçìîæíîñòèòå 

íà ìåñòíèòå âëàñòè äà ôèíàíñèðàò îòãîâîðíîñòèòå ñè  ïî äîñòàâÿíå íà ïóáëè÷íè 

óñëóãè ñ àêóìóëèðàíè íà ìåñòíî íèâî ðåñóðñè ñà âñå îùå îãðàíè÷åíè. Çà ñðàâíåíèå, 

ïðåç 2008ã. êîãàòî äåëúò íà îáùèíñêèòå ðàçõîäè â êîíñîëèäèðàíèòå ïóáëè÷íè ðàç-

õîäè óñïÿâà äà äîñòèãíå ìàêñèìàëíèòå ñè ñòîéíîñòè îò 20.5% ïðåç 2008, äåëúò íà 

ñîáñòâåíèòå ïðèõîäè íà îáùèíèòå å ñàìî 6.6% îò êîíñîëèäèðàíèòå ïóáëè÷íè ïðè-

õîäè. Òàçè ñúïîñòàâêà å èçêëþ÷èòåëíî ïîêàçàòåëíà çà öåíòðàëèçèðàíèÿ õàðàêòåð íà 

ïðèõîäíàòà ñòðàíà íà ïóáëè÷íèòå ôèíàíñè ó íàñ. 

Òàáëèöà 1. Ïîêàçàòåëè çà ïðèõîäíà äåöåíòðàëèçàöèÿ â Áúëãàðèÿ (2003-2012)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Äÿë íà ñîáñòâåíèòå  ïðè-
õîäè îò âñè÷êè  îáùèí-
ñêè ïðèõîäè

30 34 35 36 36 37 30 33 35 31

Äÿë íà ñîáñòâåíèòå 
ìåñòíè ïðèõîäè îò êîí-
ñîëèäèðàíèòå ïóáëè÷íè 
ïðèõîäè 

4.9 5.1 5.2 6.1 6.9 6.8 6.0 6.3 6.5 6.1

Äÿë íà ïðèõîäèòå îò 
ìåñòíè äàíúöè îò êîí-
ñîëèäèðàíèòå äàíú÷íè 
ïðèõîäè

1.5 1.7 1.7 2.2 2.6 2.9 2.6 2.8 3.0 2.9

5 Ìèíèñòåðñòâî íà ôèíàíñèòå, Äîêëàä ïî îò÷åòà çà èçïúëíåíèå íà äúðæàâíèÿ áþäæåò íà Ðåïóáëèêà 
Áúëãàðèÿ çà 2012 ãîäèíà, ñòð.126.
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Source: Èçòî÷íèê: ÌÔ, Äàííè ïî êîíñîëèäèðàíàòà ôèñêàëíà ïðîãðàìà (ãîäèøíè); èç-

÷èñëåíèÿ íà àâòîðà

Îñíîâíà ïðè÷èíà çà äîìèíèðàùèÿ äÿë íà òðàíñôåðèòå å öåíòðàëèçèðàíåòî íà äà-

íú÷íàòà áàçà. Ïîíàñòîÿùåì â îáùèíñêèòå áþäæåòè íå ïîñòúïâàò ïðèõîäè îò âè-

ñîêîäîõîäíè äàíúöè êàòî òåçè îáëàãàùè äîõîäèòå íà ôèçè÷åñêè èëè þðèäè÷åñêè ëèöà 

èëè ïúê ïîòðåáëåíèåòî è äåëúò íà ìåñòíèòå äàíú÷íè ïðèõîäè äîñòèãà åäâà   2.9% îò 

êîíñîëèäèðàíèòå äàíú÷íè ïðèõîäè. Òàêà åäèíñòâåíàòà âúçìîæíîñò çà ïðåîäîëÿâàíå 

íà íåñúîòâåòñòâèåòî ìåæäó îáùèíñêè ðàçõîäè è îáùèíñêè ñîáñòâåíè ïðèõîäè å 

ïîñðåäñòâîì ñóáñèäèè îò öåíòðàëíàòà âëàñò6 . Òàêàâà ñòðóêòóðà íà îáùèíñêèòå 

ïðèõîäè îáà÷å ïîñòàâÿ ìåñòíèòå âëàñòè â ñèëíà çàâèñèìîñò îò âúçìîæíîñòèòå íà  

öåíòðàëíàòà âëàñò äà îñèãóðè íåîáõîäèìèòå ñðåäñòâà.  Òàêà íàïðèìåð ïðåç 2010 

ã. è îñîáåíî ïðåç 2011ã. â ïîâå÷å îò ïîëóâèíàòà ñòðàíè ÷ëåíêè íà ÅÑ ðàçìåðà íà 

ñóáñèäèèòå çà ìåñòíèòå âëàñòè å íàìàëåí (ïðåç 2011ã. ñðåäñòâàòà îòïóñêàíè íà 

ìåñòíèòå âëàñòè ïîä ôîðìàòà íà ñóáñèäèè çà êàïèòàëîâè ðàçõîäè ñà íàìàëåíè ñ 9% 

ñðåäíî çà ÅÑ) â ðåçóëòàò íà îïèòèòå íà öåíòðàëíàòà âëàñò äà ñè ñúçäàäåäå “ôè-

ñêàëíî ïðîñòðàíñòâî· çà ñïðàâÿíå ñ ïîñëåäèöèòå îò êðèçàòà7. Â Áúëãàðèÿ ïðåç 2010 

ã. êàïèòàëîâà ñóáñèäèÿ â ðàçìåð íà 138 ìëí.ëâ. å ïî÷òè äâà ïúòè ïî-ìàëêî ñïðÿìî 

ïðåäõîäíàòà ãîäèíà – 391ìëí.ëâ.

Ôàêòúò, ÷å “èíôðàñòðóêòóðíàòà äóïêà· â ñòðàíèòå îò ÖÈÅ å èçêëþ÷èòåëíî ñå-

ðèîçíà8 ïîðàäè îñòàðÿëàòà è íåäîôèíàíñèðàíà èíôðàñòðóêòóðà íàñëåäåíà îò ìè-

íàëîòî â ñú÷åòàíèå ñúñ ñïàäà â îáùèíñêèòå èíâåñòèöèè, ïðè÷èíåí îò êðèçàòà, ïî-

êàçâàò ÷å ñà íåîáõîäèìè ñåðèîçíè óñèëèÿ îò ñòðàíà íà ìåñòíèòå âëàñòè êàêòî çà 

äà äîñòèãíàò åâðîïåéñêèòå ñòàíäàðòè, òàêà è äà îòãîâîðÿò íà î÷àêâàíèÿòà è ïî-

òðåáíîñòèòå íà íàñåëåíèåòî îò îáùåñòâåíè óñëóãè è èíôðàñòðóêòóðà. Â Áúëãàðèÿ, 

êúäåòî ïî ïðèíöèï ðàâíèùåòî íà îáùèíñêèòå èíâåñòèöèè å åäíî îò íàé-íèñêèòå â 

ÅÑ ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà ïðåä ìåñòíèòå âàñòè äà îñèãóðÿò ðåñóðñèòå, íåîáõîäèìè 

çà îáíîâÿâàíå è ìîäåðíèçèðàíå íà èíôðàñòðóêòóðàòà ñà îùå ïî-ãîëåìè. Â ñèòóàöèÿ 

íà âëîøåíè ìåñòíè ôèíàíñè â ðåçóëòàò íà èêîíîìè÷åñêèÿ ñïàä, îãðàíè÷åí äîñòúï äî 

êàïèòàëîâèòå ïàçàðè ïîðàäè íèñêà êðåäèòîñïîñîáíîñò, îñîáåíî íà ôèíàíñîâî ñëà-

6 Bahl, R., Intergovernmental Transfers in Developing and Transitional Countries: Principles and Practice, 
Washington, D.C.: The World Bank, 2000, p.2.
7 Council of European Municipalities and Regions – Dexia, Subnational Public Finance in the European Union, 
2012 Edition, Brussels, Summer 2012, p.16.
8 PricewaterhouseCoopers, Building New Europe’s Infrastructure:Public Private Partnerships in Central and 
Eastern Europe, 2008, ð2.
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áèòå îáùèíè è íàðàñòâàùèòå òåêóùè çà ñìåòêà íà êàïèòàëîâèòå ðàçõîäè, êàïàöè-

òåòúò íà ìåñòíèòå âëàñòè äà èíâåñòèðàò å â ïðÿêà çàâèñèìîñò îò îáùèíñêàòà 

ïðèõîäíà áàçà è ñóáñèäèèòå çà êàïèòàëîâè ðàçõîäè9.  

Íàé-ãîëÿìà òåæåñò â îáùèíñêèòå áþäæåòè ó íàñ èìàò óñëîâíèòå ñóáñèäèè, 

ñëåäâàíè îò ïîòðåáèòåëñêèòå òàêñè è äðóãèòå íåäàíú÷íè ïðèõîäè. Äîêîëêîòî äà-

íú÷íèòå ïðèõîäè, ïîñòúïâàùè â ìåñòíèòå áþäæåòè ñà ñàìî 2.9% îò êîíñîëèäèðàíè-

òå äàíú÷íè ïðèõîäè çà ïîâèøàâàíå íà îáùàòà àäåêâàòíîñò íà ìåñòíàòà ïðèõîäíà 

áàçà îò âîäåùî çíà÷åíèå å ïðåñòðóêòóðèðàíå íà äàíú÷íàòà ñèñòåìà. Åäíà âúçìîæ-

íîñò å äà ñå ïîçâîëè íà ìåñòíèòå âëàñòè äà íàëàãàò äîáàâú÷íè ñòàâêè âúðõó ðå-

ïóáëèêàíñêè äàíúöè èëè äà èì ñå äàäå âúçìîæíîñò äà ñïîäåëÿò ïðèõîäèòå îò ïîäî-

õîäíèòå äàíúöè ñ öåíòðàëíàòà âëàñò.  Ñúùåñòâóâàò ñúùî è äîïúëíèòåëíè âúçìîæ-

íîñòè çà óâåëè÷àâàíå íà ïðèõîäèòå îò ìåñòíè äàíúöè, êàòî íàïðèìåð ðàçøèðÿâàíå 

íà îáëàãàåìàòà îñíîâà íà äàíúêà âúðõó ñîáñòâåíîñòòà èëè çàìÿíà íà ïàòåíòíèÿ 

äàíúê ñ ìåñòåí áèçíåñ äàíúê, ïîïóëÿðåí â ðåäèöà åâðîïåéñêè ñòðàíè è îáëàãàù âñè÷-

êè, îñúùåñòâÿâàùè ñòîïàíñêà äåéíîñò íà òåðèòîðÿòà íà îáùèíàòà íà áàçàòà íà 

òåõíèòå îïåðàòèâíè ïå÷àëáè, äîáàâåíà ñòîéíîñò èëè ðàçõîäè çà ðàáîòíè çàïëàòè. 

Òîâà íåèçáåæíî ùå äîâåäå äî ïî-âèñîêà òåæåñò çà äàíúêîïëàòöèòå â ñðàâíåíèå ñ 

îïöèÿòà çà ïðåäîñòàâÿíå íà ÷àñò îò ïðèõîäèòå îò ðåïóáëèêàíñêè äàíúöè íà ìåñò-

íèòå âëàñòè. Îò äðóãà ñòðàíà îáà÷å ïî-ãîëÿìîòî ïðèñúñòâèå íà ñîáñòâåíè ïðèõîäè 

â ìåñòíèòå áþäæåòè, îñîáåíî íà òàêèâà îò ìåñòíè äàíúöè ñúçäàâà ñòèìóëè çà ïî-

ãîëÿìà îòãîâîðíîñò íà ìåñòíèòå âëàñòè ïðè èçðàçõîäâàíå íà ïóáëè÷íèòå ñðåäñòâà 

è å ïðåäïîñòàâêà çà ïðîâåæäàíå íà ôèñêàëíà ïîëèòèêà, êîÿòî ñúîòâåòñòâà íà ïðåä-

ïî÷èòàíèÿòà íà ìåñòíîòî íàñåëåíèå.  

Åäèí îò íåðåøåíèòå ïðîáëåìè íà ñèñòåìàòà íà ìåñòíèòå ôèíàíñè ó íàñ å  ñòà-

áèëíîñòòà íà ñèñòåìàòà íà äúðæàâíèòå òðàíñôåðè è òî îñîáåíî ïðè ïðåäîñòàâÿ-

íå íà ñðåäñòâà çà ôèíàíñèðàíå íà êàïèòàëîâè ðàçõîäè. Ïî îòíîøåíèÿ íà öåëåâàòà 

ñóáñèäèÿ çà êàïèòàëîâè ðàçõîäè íÿìà ïðèåòî ïðàâèëî çà îïðåäåëÿíåòî é, ò.å. êàêúâ 

ùå å îáùèÿ ïóë îò ñðåäñòâà. Íà÷èíúò çà ðàçïðåäåëÿíå íà ñðåäñòâàòà ìåæäó îáùè-

íèòå ñå ðåãëàìåíòèðà çà ïúðâè ïúò ïðåç 2007 ã. è çàâèñè îò òðè íàòóðàëíè ïîêàçà-

òåëÿ – áðîé íàñåëåíèå, áðîé íàñåëåíè ìåñòà è òåðèòîðèÿ â ñúîòíîøåíèå 40 : 40 : 20. 

Ðàçïðåäåëåíèåòî íà ñóáñèäèÿòà ñå èçâúðøâà â çàâèñèìîñò îò îòíîñèòåëíèÿ äÿë íà 

îáùèíàòà ïî òåçè ïîêàçàòåëè êúì îáùîòî çà ñòðàíàòà, êàòî ñðåäñòâàòà îò íåÿ 

ñëóæàò çà ôèíàíñèðàíå êàêòî íà äåëåãèðàíèòå, òàêà è íà ìåñòíèòå äåéíîñòè. Ïî 

9 Hulbert, C., Vammalle,C., A Sub-national Perspective on Financing Investment for Growth I – Measuring Fiscal 
Space for Public Investment: Influences, Evolution and Perspectives, OECD Regional Development Working 
Papers, 2014/02, OECD Publishing, 2014, p.19.
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îòíîøåíèå íà ñóáñèäèÿòà çà êàïèòàëîâè ðàçõîäè áè ìîãëî äà ñå ïðåäâèäè ãîäèøíî 

íàðàñòâàíå íà îáùàòà ñóìà îò ñðåäñòâàòà. Ñúùî òàêà ðàçõîäíèòå ñòàíäàðòè çà 

äåëåãèðàíèòå äåéíîñòè ïîêðèâàò ñàìî îïåðàòèâíèòå ðàçõîäè è âñúùíîñò îáùèíè-

òå ôèíàíñèðàò êàïèòàëîâèòå ðàçõîäè êàêòî â äåëåãèðàíèòå, òàêà è â ìåñòíèòå 

äåéíîñòè. Äîêîëêîòî äåëåãèðàíèòå äåéíîñòè ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè  äîñòèãàò 

ïî÷òè ïîëîâèíàòà îò ìåñòíèòå ðàçõîäè äúðæàâàòà áè ñëåäâàëî äà ïîåìå îòãîâîð-

íîñòòà çà ôèíàíñèðàíåòî íå ñàìî íà îïåðàòèâíèòå, íî ñúùî òàêà è íà êàïèòàëîâè-

òå ðàçõîäè. Òîâà îò ñâîÿ ñòðàíà ïðåäïîëàãà åäíî çíà÷èòåëíî íàðàñòâàíå íà îáùèÿ 

ïóë íà ñóáñèäèÿòà çà êàïèòàëîâè ðàçõîäè, êàêòî è ïðåîñìèñëÿíå íà íà÷èíà ïî êîéòî 

ùå ñå ðàçïðåäåëÿò ñðåäñòâàòà ìåæäó îáùèíèòå.  

Äîïúëíèòåëíè è  âàæíè èçòî÷íèöè íà ðåñóðñè çà îñúùåñòâÿâàíå íà  âàæíè èí-

âåñòèöèè è äúëãîñðî÷íè ïîäîáðåíèÿ â èíôðàñòðóêòóðàòà ñà ôîíäîâåòå íà ÅÑ. Â 

ðåçóëòàò îò ïîëîæåíèòå óñèëèÿ çà ïî-óñïåøíî óñâîÿâàíå íà ñðåäñòâà ïî åâðîïåé-

ñêèòå ñòðóêòóðíè ôîíäîâå, âêëþ÷èòåëíî è ÷ðåç îñèãóðåíàòà äúðæàâíà ïîäêðåïà çà 

îñèãóðÿâàíå íà íåîáõîäèìîòî ñúôèíàíñèðàíå ïî ïðîåêòèòå è ïîêðèâàíå íà costs of 

prefinancing and noneligible expenditure äîíÿêúäå å êîìïåíñèðàíî íàìàëåíèåòî â îá-

ùèíñêèòå ðàçõîäè, îñîáåíî äðàñòè÷íî ïðåç 2010 êîãàòî ðàçõîäèòå ñïàäàò ñ ïî÷òè 

7%. Âúïðåêè ÷óâñòâèòåëíîòî óâåëè÷åíèå íà îáùèíñêèòå èíâåñòèöèè ôèíàíñèðàíè 

÷ðåç Ñòðóêòóðíèòå ôîíäîâå íà ÅÑ çà ïåðèîäà 2007 – 2011 ã. åäèíñòâåíî Èòàëèÿ è 

Ðóìúíèÿ óñâîèëè ïî-ìàëúê äÿë îò Áúëãàðèÿ. Çà ïåðèîäà 2007-2011ã. Áúëãàðèÿ å óñâîèëà 

12%, à ïðåç 2012ã.-14% îò  ïîëàãàùèòå é ñå ñðåäñòâà êàòî áåíåôèöèåíò ïî Ñòðóê-

òóðíèòå ôîíäîâå10. 
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ABSTRACT 

 

The preliminary qualitative results from our questionnaire survey are based on a random sample and 

structured interviews of micro and small business participants. According to these first results, there 

is evidence that the level of shadow economy in Greece has increased in the period of economic 

crisis, and particularly during 2010-2013, in contrast with the indications of other relevant research 

and international published indicators. Further, we observe that particularly Greek micro and small 

businesses have become less risk averse and more motivated toward the adoption of tax avoidance 

and tax evasion behaviours, which can be explained as a matter of their attempt to survive in the 

current crisis conditions. 

Keywords: tax morale; tax compliance; tax evasion; questionnaire survey; experiment; SMEs; 

Greece. 
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INTRODUCTION – FOREWORD TO THE PROJECT 

 

The purpose of our wider research project is to explore and measure the various 

aspects of shadow economy in Greece, including corruption, tax avoidance, social 

contribution avoidance, undeclared or illegal work, shelf consumption and various illegal 

acts (black or underground economy). It covers all economic agents in Greece, such as 

individuals and businesses. The research is also performed at sector levels, as e.g., to 

ascertain the extent of tax evasion and corruption in various parts of the energy sector in 

Greece. 

Particularly, the implementation of our interviews, scientific games and economic 

experiments (tax compliance games) will involve at least 2,000 individuals and business 

owners (in majority small businesses), which will be identified via random or other 

statistically sound sampling methodologies. A high variety of professional classes and 

income clusters will be utilized as endogenous variables in order to discriminate their 

behavioral patterns and attitudes triggered by a wide number of economic and tax variables, 

as e.g. the level of unemployment, undeclared work, etc. 

The project aspires to achieve numerous  objectives, among which the development of 

a theoretical background and framework that will facilitate the understanding of the reasons 

of black / shadow economy in Greece, the typology of Greek taxpayers and of the factors 

that influence and shape his/her behavioural dynamics, perform cross-country comparisons 

at regional level, but also with country groups by advanced taxation systems (e.g. Austria, 

Germany, Switzerland, France), other Mediterranean countries (Italy, Spain), South Eastern 

(Bulgaria) and transition and developing economies (Turkey, Peru). A mixture of 

suggestions and structural policies are expected to be provided to the Greek Government at 

the conclusion of the research, for the efficient conduct of black / shadow economy and tax 

evasion in Greece. 

In the next sections of the article, the research methodology and the innovativeness of 

the research are briefly presented, followed by the preliminary results from our pilot 

questionnaire survey with small and medium enterprises in Greece. In the last section, the 

main conclusions are discussed. 

 

RESEARCH METHODOLOGY 

 

The method of empirical research in the current paper is the use a questionnaire 

survey on a random sample / structured interviews of small and medium businesses’ market 

participants with the aim of achieving countrywide coverage. Deployment of advanced 

econometric techniques will supplement and enhance the results of the questionnaire 

research. 
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During the analysis, emphasis is given to the qualitative aspects and analysis of 

questionnaire results in order to expose the behavioral patterns of the various economic 

agents. Our aim is not to reach a precise assessment regarding the level of Greek shadow 

economy but rather to establish an understanding of the intrinsic motivational, 

psychological, political, economic, legal and social factors and comprehension of the 

problem. As also supported by Torgler (2003) [1] ‚such a basis allows for a multi-faceted 

approach which goes beyond traditional emphasizing of enforcement strategies to 

understand why individuals pay taxes… [also] investigations in recent years have uncovered 

systematic deviations from the traditional homo economicus‛. 

The entire process of gathering the questionnaires in the Project Thales, including the 

current research proposal is innovating and is based on the utilization of recent 

technologies (using e.g. mobile internet and SMSs for the collection of the data, real time 

distribution of the results, professional scanners designed for fast recognition/reading and 

precise analysis of the end results, etc.). 

The fieldwork is financially supported through the aforementioned research Project. 

This assistance is necessary in order conduct the preliminary work for the (pilot) interviews, 

the reproduction and completion of the questionnaire from the final sample, as well as the 

construction of the final version of the questionnaire with the selection of the appropriate 

questions. 

 

ORIGINALITY OF THE PROPOSED RESEARCH 

 

The innovativeness and the originality of the proposed research area and the wider 

Project is associated with the fact that has never before in Greece been performed a similar 

research, and also the fact that this study is situated at the peak of the current public and 

academic debate. Until now, the size of shadow economy in Greece has been estimated 

only through indirect approaches, methods that are easily applicable but also involve a high 

possibility of error, but simultaneously are not sufficient to establish the factors that drive 

economic agents to shift towards the underground economy. Our project, although it 

recognizes the time consuming and expensive nature of adopting a direct research 

approach (in order to administer a high volume of questionnaires), it aims to be a pioneer in 

understanding the phenomena of tax morale and tax behaviour in Greece by using and 

analysing primary data. 

 

PRELIMINARY RESULTS FROM OUR PILOT SURVEY AND INTERVIEWS TO 

GREEK SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

 

According to the most recent European SME definition, which is applicable since 1 

January 2005, the category of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) consists 
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of enterprises which occupy less than 250 persons and of which their annual turnover does 

not exceed 50 million euro, and/or an annual balance sheet total up to 43 million euro. The 

SME sector in Greece accounts for 99.9% in the total number of enterprises, with the 

majority of them being micro enterprises, almost 57% of the jobs and 34% of the value-

added, which are both higher than the respective EU averages, whereas the size of Greek 

SMEs tends to be smaller than their EU peers (European Commission, 2012) [2]. 

Using available statistics until the end of 2012, it is estimated that the crisis has 

affected significantly the number of Greek SME sector in terms of the number of 

enterprises, estimated to be 90 thousand units, which stands even lower to its pre-crisis 

levels in 2005. 

The preliminary results discussed in the following paragraphs are based on our 

questionnaire survey on a random sample and structured interviews conducted during the 

first semester in 2014, with the participation of micro and small business owners (i.e. 

owners of SMEs). According to first evidence, the contraction of Greece's GDP 2013 by 

approximately 25% in total during the 2008 to 2013, has caused an increase in the number 

of corruptive actions per se, such as those related to tax avoidance and evasion, 

undeclared employment, etc. However, the average monetary equivalent involved in the 

respective transactions has decreased. 

Further, the worsening of disposable income and living standards, and the perception 

that the financial scandals and corruption by Government officials has led to the debt crisis, 

and the unpopular fiscal measures which followed, have made the authors of this paper to 

disagree with the conclusions of the Corruption Perception Index (CPI) which ranks Greece 

among the prime improvers in 2013. On the contrary, we can argue that the level of tax 

morale in Greece during the crisis has weakened, and Greek SMEs attempt to compensate 

their lost income by tax avoidance transactions, contribution evasion by employers and 

employees for Social Insurance and other-Auxiliary Funds for Employees. 

The complexity of tax law and the tax system are found, as also supported by other 

researchers (Batrancea et al., 2012) [3], to have negatively impacted their tax compliance 

behavior, whereas importance was assigned by the small business owners that participated 

in the survey to the actual (high) level of tax rate which tends to encourage corruptive 

behaviors (as also argued by Alm et al. (1992) [4]; Heinemann and Kocher, 2010) [5]). The 

probability of audit by the tax authorities, appears however to have altered in certain cases 

their attitudes towards declaring, instead of concealing, their real income (in accordance 

with Srinivasan (1973) [6]; Allingham and Sandmo (1972) [7]).  

Finally, we find that the stricter control mechanisms and electronic governance (e-

governance) have contributed to the containment of tax evasion and social security 

contribution evasion, due to the risks and penalties associated with the higher possibilities 

of detection and the increased number of tax audits and inspections carried out. As a result, 

overall, and in contrast to the reduction of the shadow economy as a percentage of GDP 



 

 104 

from 28% before the crisis at 24% in 2013, as released by other Researchers (Bloomberg, 

Schneider), we estimate that at the end of our full research analysis, probably, this 

percentage will have exceeded 30% in 2013/2014 (Mitrakos et. al., 2014 [8]) 

 

CONCLUSIONS 

 

Preliminary evidence is presented from the pilot questionnaire survey which has 

followed a multifaceted approach on a random sample and structured interviews in the case 

of Greek SMEs which was performed by the authors. We observe that particularly Greek 

micro and small businesses have become less risk averse and more motivated toward 

‚game-playing‛ to tax avoidance and tax evasion, which can be explained as a matter of 

their attempt to survive in the current crisis conditions. According to these first results, there 

is evidence that the level of shadow economy in Greece has increased in the period of 

economic crisis, and particularly during 2010-2013, in contrast with the indications of other 

relevant research and international published indicators. 
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Дшлговата криза в Гшрция: ключови моменти  
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Резюме 

Основната цел на доклада е да се направи преглед на развитието на дълговата 

криза в Гърция. Анализът показва ключовите моменти в еволюцията на кризата, 

сериозните проблеми и предизвикателствата, с които се сблъсква гръцкото 

правителство, строгите фискални рестрикции, въведени в страната и реакцията 

спрямо тях, както и финансовата подкрепа за Гърция от международните 

кредитори. На последно място, се разкрива накратко и влиянието на гръцката 

дългова криза върху българската икономика.  

 

Ключови думи: дългова криза; Гърция; Тройка кредитори. 

 

 

Debt crisis in the Euro area: key moments 

 

Assoc. Prof. Dr. Silvia Trifonova 

Department of Finance, UNWE 

 

Abstract 

The main objective of the paper is to make a review of the Greek debt crisis development. 

The analysis demonstrates the key moments in the crisis evolution, the serious problems 

and challenges facing the Greek government, the severe fiscal restrictions adopted in the 

country and the reactions to them, as well as the financial support for Greece from the 

international creditors. Finally, the impact of the Greek debt crisis on the Bulgarian 

economy is shortly described. 

 

Keywords: debt crisis; Greece; Troika creditors. 

 

  2013-та година е шестата поредна година на рецесия на гръцката 

икономика с реален спад на БВП в размер на около 4%. Гърция заема около 5 млрд. 

евро годишно чрез емитиране на нови държавни облигации и използва тези 
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средства основно за публични инвестиции.
1
 Влиянието на гръцката дългова криза 

върху развитието на Еврозоната разкри слабостта в управлението, както на 

Икономическия и паричен съюз (ИПС), така и на Гърция. Гръцкото правителство се 

оказа напълно неподготвено, за да се справи с проблемите, свързани с ниската 

конкурентоспособност на гръцкото производство, с търговските и 

инвестиционни дисбаланси, както и с лошото управление на бюджетните 

дефицити, което постави икономиката на страната в изключително неудобна 

позиция. С избухването на дълговата криза Съветът на Министрите на 

Европейския съюз (ЕС) и Европейската централна банка (ЕЦБ) не успяха да 

осигурят навременно и ефективно решение на възникналата ситуация. 

Последиците от това са тристранни:  

 провеждането на държавната реформа се оказа неразривно свързано с 

получаването на стимули от ЕС;  

 “еврото‛ се оказа по-уязвимо от кризисните влияния, отколкото бе 

очаквано и признато в началото;  

 решението за бързи реформи в управлението на “еврото‛ предполага, че 

заложената в основите му философия не се е променила чувствително в 

посока на по-ефективното му управление.  

ЕЦБ се видя принудена да пренебрегне принципите си и да започне да 

изкупува държавни облигации от страните-членки на Еврозоната, които 

облигации не би купил никой на световните финансови пазари, т.е. макар и 

закъснял европейският паричен съюз се включи в спасяването на “един от своите‛. 

Това закъснение, обаче, доведе до съществено повишаване на цената на 

финансовата интервенция – 110 млрд. евро спасителен пакет за Гърция и 750 

млрд. евро за създаването на нов механизъм за спасяване на “еврото‛ 

(Европейският стабилизационен механизъм, ЕСМ). 

2009-та година се определя като годината, в която започна дълговата 

криза в Гърция. Редица фактори обаче довеждат до финансовия колапс на силно 

зависимата от туризма гръцка икономика Още през 1979 г. гръцкото 

правителство започва фискална политика за насърчаване на икономическия 

растеж на страната чрез повишаване на потреблението на домакинствата. 

Следвайки тази политика потреблението на страната се финансира изцяло от 

големи потребителски заеми. Този модел на финансово поведение се запазва и 

след присъединяването на страната към ЕС през 1981 г. Ползите за гръцкото 

правителство от присъединяването се свързват с улеснения достъп до 

еврофондове за подпомагане на селското стопанство и финансирането на 

инфраструктурни проекти. Същевременно страната продължава да натрупва 

                                                           

1
 Economides, N., ‚5
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нови външни заеми, които се използват неефективно и респективно не водят до 

засилване на икономическия растеж. Вместо това често средствата от заемите 

се използват за подпомагане на политически съюзници на действащите 

правителства. Средства се използват и за разширяване на програмите за 

социално подпомагане като например увеличение на пенсиите на работниците, 

пенсиониране на 58-годишна възраст и др. Въпреки, че социалното подпомагане 

може да увеличи икономическия растеж чрез повишаване на разполагаемия доход 

на потребителите, в случая с Гърция то е толкова прекомерно голямо (близо 

половината от държавните разходи), че реално допринася за повишаване на 

държавните задължения. 

Икономиката на Гърция също е засегната поради липсата на компетентно 

държавно управление. Тя не успява да привлече инвеститори и се отличава с ниски 

равнища на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в резултат на ниските 

равнища на предприемачеството, дребния производствен сектор и корупцията по 

високите етажи на властта. Прекомерните правителствени разпоредби и 

високата степен на бюрокрация превръщат Гърция в най-непредпочитаната 

държава от ЕС за правене на бизнес. Гръцката конкурентоспособност намалява 

след влизането на страната в Еврозоната и изправянето на износа на гръцки 

стоки срещу по-евтиния източноевропейски износ. Гърция официално става член 

на ИПС през 2001 г. (евро банкнотите и монети навлизат реално в паричното 

обръщение на страната от 2002 г.). 

Въпреки тенденцията на прекомерно „харчене” в периода 1997-2007 г. 

Гърция се отличава с 4% средногодишен ръст на БВП – цифра двойно по-голяма в 

сравнение с останалите държави от ЕС. Този икономически растеж се дължи на 

членството на страната в ЕС и приемането на еврото. Страната продължава да 

има достъп до фондовете на ЕС и други международни фондове, и то при ниски 

лихвени проценти, тъй като държавите-членки на Еврозоната се разглеждат 

като финансово и политически стабилни, без значение на тяхното реално 

индивидуално финансово състояние. Гръцкият икономически растеж, обаче, успява 

да прикрие част от проблемите на гръцката икономика, които допринесоха за 

избухването на финансова криза в страната. През 2008 г. глобалната финансова 

криза повлия негативно на Гърция и растежа на икономиката й, свивайки го до 

2% от БВП. До 2009 г. страната вече се намира в разгара на рецесията. В 

резултат на това тя вече не може да разчита на източниците, които доскоро са 

подпомагали икономическия й растеж – достъпът до международни заеми, 

търговия и потребителски разходи. 

Гръцкото правителство харчи близо половината от БВП всяка година в 

периода 1995-2008 г., за да стимулира икономиката. През 2008-2009 г. 

правителството още повече увеличава потреблението, което води до 
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нарастване на дълга до повече от половината от БВП за 2009 г. Именно през 2009 

г. Гърция е страната с най-висок дълг в рамките на Еврозоната – 126,8% от 

БВП. По това време икономистите предвиждат, че гръцкият дълг ще продължи да 

нараства поне до 2014 г. Още през януари 2009 г. рейтинговата агенция ‚Standard 

& Poor’s‛ отчитайки тревожните финансови сигнали, намалява рейтинга а Гърция 

от А на А-. Подобна оценка отразява и цялостното икономическо забавяне на 

Еврозоната. На 28 октомври с.г. министър-председателят Георгиус Папандреу 

обявява, че правителството е установило сериозен бюджетен дефицит – в размер 

на 12% от БВП. Малко по-късно същият месец финансовият министър на Гърция 

потвърждава тази отрицателна новина като дори завишава очакванията за 

стойността на дефицита с 0,5 процентни пункта (пр.п.). Следва очаквано 

понижение на кредитния рейтинг на Гърция от страна на международната агенция 

“Fitch‛ от А на А-. В началото на ноември 2009 г. е обявен и бюджетът на страната 

за следващата година, чиято основна цел е запазване на дефицита до 9,4% от БВП 

за 2010 г. На 8 декември 2009 г. агенция “Fitch‛ още веднъж намалява кредитния 

рейтинг на страната – този път до BBB+. Като причина за тази силно 

отрицателна тенденция се посочват непрекъснато растящите цени на 

кредитирането в Гърция, а също и силно негативните оценки на конкурентни 

рейтингови агенции като “Moody’s‛ и “Standard & Poor’s‛, които прогнозират 

задълбочаване на дълговата криза. Подобни оценки водят до срив на гръцкия 

фондов пазар. Ситуацията допълнително се усложнява от данните за ръста на 

държавния дълг на страната. В края на 2009 г. той вече достига 300 млрд евро, или 

с други думи дългът е 118% от БВП на страната, стойности далеч по-високи от 

позволените спрямо изискванията на Договора от Маастрихт. 

През 2010 г. стават все по-осезаеми кризисните симптоми в гръцката 

икономика. Държавният дълг на Гърция продължава да расте. Още през януари с.г., 

правителството приема 3-годишен план за ограничаване на бюджетния дефицит, 

през февруари гласува нов пакет мерки за замразяване на заплатите на 

държавната администрация, намаляване на бонусите с 10% и на заплащането на 

извънредните часове, а през март е приет нов план за строга фискална политика, 

включващ замразяване на пенсиите, увеличение на данъка върху продажбите (ДДС) 

от 19% на 21%, покачване на акцизите за гориво, цигари и алкохол, повишаване на 

данък “лукс‛, съкращения и намаляване на заплатите в публичния сектор. Очаквано 

тези строги фискални мерки, подкрепяни от лидерите на ЕС, повеждат след себе 

си поредна протестна вълна. На 11 февруари 2010 г. се състои първата спешна 

среща на лидерите от ЕС с основна тема „Гърция”.. Отговорът от страна на 

ЕЦБ не закъснява – президентът на банката Жан-Клод Трише обявява, че Гърция 

няма да получи по-специално отношение спрямо останалите страни-членки на 

паричния съюз. 
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На 22 април 2010 г. ЕС обявява окончателните данни за гръцкия бюджетен 

дефицит, който се оказва в размер на 13,6% от БВП, а не прогнозираните от 

правителството 12,9%. Световните рейтингови агенции веднага реагират на 

тази новина като “Moody’s‛ понижава кредитния рейтинг на страната от А2 на А3. 

При така създалите се обстоятелства гръцкият премиер е принуден да поиска 

спасителния пакет от 45 млрд евро, предложен от Тройката кредитори, тъй като 

бюджетният дефицит на страната вече превишава 13%. Този ход на 

правителството веднага бива отразен от агенция “Standard & Poor’s‛, която 

понижава гръцкия кредитен рейтинг от “под инвестиционен‛ на статус 

„облигации-боклук” (junk bonds). В резултат на тези кризисни явления в края на 

месец април 2010 г. спредът между гръцките и немските 10-годишни 

облигации надминава 1,000 базисни пункта 

На 2 май 2010 г. финансовите министри на страните от Еврозоната 

договарят спасителен пакет за Гърция в размер на 110 млрд. евро, който да 

помогне за възстановяването на икономиката в следващите 3 години. От своя 

страна, гръцкото правителство се съгласява да приложи строги икономически 

мерки през този период, които да намалят държавните разходи с 30 млрд евро. 

Нова стачна вълна с жертви и ранени залива страната. Седмица по-късно 

парламентът приема тези рестриктивни мерки, а министрите от Еврозоната 

заедно с МВФ обявяват създаването на спасителен фонд в размер на 750 млрд. 

евро за подпомагане на държави изпаднали в криза.  

ЕЦБ се съгласява да започне изкупуването на държавен и частен дълг с 

оглед възстановяване на финансовата стабилност в Европа. Създава се 

Европейският стабилизационен механизъм (ЕСМ) като основен регионален 

механизъм за справяне с кризата с първоначален капитал в размер на 440 млрд. 

евро от държавите-членки на Еврозоната, 250 млрд. евро от МВФ и 60 млрд. евро 

под формата на европейски дългови инструменти. На 18 май Гърция получава 

първия транш от финансовата помощ в размер на 14,5 млрд. евро, с които да 

погаси текущите си задължения. Разбира се, тези събития предизвикват слабо 

затишие на кризисната обстановка в страната, но тенденцията за развитие се 

запазва силно негативна. 

На 7 юли 2010 г. правителството приема нова пенсионна реформа, с която 

изравнява възрастта за пенсиониране на мъжете и жените на 65 години (за 

жените до този момент тя е била 60 години). по този начин страната изпълнява 

едно от основните изисквания на ЕС и МВФ. По-късно същия месец гръцките 

държавни облигации отново започват да се котират на борсата. За първи път от 

началото на икономическата криза в страната са продадени 6-месечни облигации 

на стойност 1,62 млрд. евро. През август 2010 г. е гласуван нов транш от 9 

млрд. евро от обещаната финансова помощ. 
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Началото на 2011 г. не носи очакваното успокоение на гръцката дългова 

криза. Още на 14 януари “Fitch‛ понижи кредитния рейтинг на Гърция от ВВ+ на ВВ-. 

Два месеца по-късно “Moody’s‛ също понижи оценките си за Гърция от Ва1 на В1. На 

11 март 2011 г. държавите от Еврозоната вземат решение за разширяване 

правомощията на ЕФФС позволявайки му да изкупува дългови книжа от първичния 

пазар и по този начин да се изразходват финансовите му авоари. В края на април 

с.г., обаче, данните за гръцкия дефицит се оказват по-лоши от очакваните – той е 

достигнал 13,6% от БВП. С това се поставя началото на вторична вълна на 

гръцката дългова криза. Месец май 2011 г. започва с реална заплаха за 

стабилността на Еврозоната. На среща на върха в Люксембург финансовите 

министри на Испания, Франция, Германия и Италия обсъждат възможността 

Гърция да напусне паричния съюз. В резултат на тези събития през юли 2011 г. 

агенцията “Moody’s‛ намалява кредитния рейтинг на страната на Саа1, а “Standard 

& Poor’s‛ оценяват кредитната перспектива на страната с ССС – което е най-

ниската оценка за кредитния си рейтинг получавана някога от Гърция. Това води 

до нови строги бюджетни рестрикции – намаляване на заплатите на близо 30,000 

души с 60%, както и последвалото им освобождаване от работа след 1 година. 

Подобни строги мерки предизвикват нови стачни действия и на 5 октомври 

страната е блокирана от нова 24-часова стачка. Лидерите на Еврозоната се 

съгласяват да отпуснат нов спасителен пакет на Гърция в размер на 109 млрд. 

евро. Банките-кредитори на страната се съгласяват да съдействат като 

отпишат близо 21% от нетните задължения на страната, възлизащи на около 50 

млрд. евро. Към края на октомври 2011 г. лидерите на Еврозоната успяват да 

убедят частните банки в Гърция да отпишат близо 50% от гръцкия дълг и 

отпуснат нови 130 млрд. евро на страната. 

На 31 октомври 2011 г. гръцкият премиер изненадващо свиква референдум 

по вече одобрените мерки за икономии. Този акт на гръцкото правителство 

доведе до засилване на съмненията в успешния изход от гръцката дългова криза. 

Това непостоянство при изпълнението на изискванията на международните 

кредитори кара европейските лидери да спрат финансовата помощ за Гърция, 

докато страната не реши дали желае да остане част от Еврозоната или не. 

Реакцията на гръцкото правителство е мигновена – искането за референдум е 

отложено, а кабинетът е изправен пред нов вот на недоверие. Вотът е спечелен, 

но недоволството в страната е толкова голямо, че на 6 ноември 2011 г. 

правителството подава оставка. Няколко дни по-късно служебният кабинет е 

оглавен от бившия шеф на ЕЦБ Лукас Пападемус с надеждата за постигане на 

национално единство. В края на годината новото правителство прокарва нов 

държавен бюджет за 2012 г., който предвижда намаляване на дефицита до 5,4% от 

БВП. 
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2012 година започва с постигнатата от гръцкото правителство сделка с 

частните кредитори за съществено намаление на държавния дълг, но при 

спазване на строги фискални мерки, наложени от Германия. В началото на 

февруари след продължителни и изтощителни преговори между гръцките 

управляващи и Тройката е постигнато споразумение за допълнителни мерки, 

изпълнението на които ще доведе до отпускане на нова финансова помощ. 

Мерките включват намаляване на минималната заплата с 22%, на пенсиите с 15% 

и съкращаване на 15,000 души от публичния сектор. В резултат на тези мерки 

безработицата в страната достига 21%. В края на февруари 2012 г. започва най-

голямото преструктуриране на държавен дълг в историята. Като принуждава 

инвеститорите да обменят облигациите си с такива с по-дълъг срок и по-ниска 

лихва, страната успява да отпише около 100 млрд. евро дълг. 

Началото на 2013 г. не се отличава от предходните години. През април 

парламента одобрява ново намаление на броя на държавните служители с 

15,000 до края на 2014 г., от които 4,000 в рамките на 2013 г. На 11 юни с.г. 

правителството затваря държавния телевизионен канал ERT поради 

невъзможност да го издържа. Липсата на изход от кризата кара Демократичната 

левица да се оттегли от правителството като го превръща в кабинет на 

малцинството. Следва преструктуриране на кабинета и приемането на нови 

мерки за икономии, свързани с уволнения в публичния сектор и намаление на 

работните заплати. През май 2013 г. в анализ, публикуван от Международния 

валутен фонд (МВФ) – един от членовете на “Тройката‛ международни кредитори 

(заедно с Европейската комисия и ЕЦБ), са признати грешки в изчисленията на 

МВФ относно прогнозния годишен дефицит и индексите “Дълг / БВП‛, грешки 

относно ръста на БВП и на нивата на безработица в Гърция, първоначално 

определени на базата на нереалистично ниските стойности на фискалните 

мултипликатори, приложени чрез намаляване на разходите и увеличаване на 

данъците.
2
 На Графика 1 са показани грешните очаквания на международните 

кредитори за реалния БВП на Гърция и респ. за неговото нарастване по данни от 

2012 г. По същия начин Таблица 1 демонстрира прогнозите на “Тройката‛ 

кредитори относно развитието на безработицата в страната. 

 

 

 

Графика 1. Реален БВП на Гърция за периода 2000-2012 г. 

                                                           

2
 IMF, Greece: Expost Evaluation of Exceptional Access under the 2010 stand-by Arrangement, Country 

Report ѐ 13/156, IMF, Washington, D.C., June 2013. 
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Източник: IMF, European Commission. 

 

Таблица 1. Ръст на безработицата в Гърция и в Еврозоната за периода  

2010-2013 г. по тримесечия в проценти 

Година Гърция Еврозона 
2008 7,5 - 
2009 9,9 - 
2010 13,8 - 
2011 19,5 15,3 
2012 26,1 26,1 
2013 27,8 26,6 

Източник:  Elstat, Eurostat. 

 

Достигайки нива от над 27% от населението в трудоспособна възраст, 

което няма постоянна работа, статистическите данни за липсата на заетост 

доказват, че кредиторите не са успели да предвидят последствията от водената 

от тях политика на строги финансови мерки, но въпреки това те продължават да 

изискват точното й спазване. Пример за това е следната препоръка на МВФ: 

“Държавите следва да продължат с по-нататъшни реформи в балансите си, както 

и със структурни реформи. Дългосрочното стриктно изпълнение на 

структурните реформи трябва да се запази, за да се осигурят възможности и за 

дългосрочен растеж. Южна Европа следва да повиши конкурентоспособността си 

в търговския сектор, особено чрез реформи на пазара на труда… Тези мерки ще 

способстват за понижаване нивата на безработицата и за изграждане наново на 

конкурентоспособност в периферията на ЕС‛.
3
 Гърция следва да заложи ключова 

                                                           

3
 IMF, World Economic Outlook: ‚Hopes, Realities and Risks‛, IMF Washington, D.C., April 2013. 
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цел да понижи безработицата от 27% до 13-15% през следващите две години чрез 

създаване на нова заетост посредством инвестиционната програма.
4
  

Негативното влияние на гръцката дългова криза върху България ясно си 

проличава в намалението на стоковия обмен между двете държави. Това важи 

както за износа от България, така и за вноса от Гърция. След 2009 г. настъпва 

обрат в тенденциите на търговския баланс на двете страни и България започва 

да натрупва излишъци. Като причина за това явление може да се посочат 

относително по-ниските цени на българските стоки и респективно увеличеното 

им търсене в Гърция в условията на ниските доходи и голямата задлъжнялост на 

гръцките семейства, нарастването на данъците, сътресенията в гръцката 

икономика и т.н. Същевременно българският износ към Гърция нараства с по-бавни 

темпове спрямо общия износ, което води до спад на гръцкия дял в общия износ на 

България. От основно направление на българския износ с 9,92% от общия износ на 

страната през 2008 г. Гърция заема петото място в българския износ през 2010 г. 

и 2011 г. със съответно 7,95% и 7,05%.  

Причините за подобна тенденция може да са много и различни, най-

логичната от тях е, че в последните години износът на България се насочва към 

държави, които са по-слабо засегнати от дълговата криза. Такива са Германия и 

Турция. Въпреки това в абсолютен размер българският износ към Гърция нараства 

независимо от намаляването на доходите и респ. на потреблението в страната. 

Това явление се поражда от факта, че българските стоки са относително по-

евтини и на тази база по-конкурентоспособни спрямо стоките от други държави 

внасяни в Гърция. 

 

Графика 2. Дял на износа на Гърция от общия износ на България в % 

 

          Източник: НСИ. 

                                                           

4
 Economides, N., op.cit., 2014. 
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Графика 3. Нетни преки гръцки инвестиции в България (в млн. евро) 

 

        Източник: БНБ. 

 

В заключение, направеният анализ показа как от икономически растеж в 

размер на 4% годишно натрупван трайно през периода 1997-2007 г., Гърция “успя‛ 

да реализира реален спад на БВП и шест поредни години до 2013 г. включително да 

бъде в рецесия. Понастоящем това поражда въпроси за евентуален банкрут на 

страната, тъй като е много вероятно тя да не може да изплати своите дългове 

към международните кредитори. Докато се говори за предоговаряне на дълга на 

страната, гръцката дългова криза се разпространява т.нар. “ефект на доминото‛ 

в цялата Еврозона – такива са случаите в Кипър, Испания, Италия, Португалия. 

Това налага Гърция да се фокусира върху устойчива икономическа програма, 

насочена към растеж, основан на възстановяване на гръцката икономика и 

провеждане на структурни реформи – намаляване на публичния сектор, 

повишаване на ефективността на този сектор, понижаване на данъците, 

ограничаване на бюрокрацията и др. 
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Приложение на добро корпоративно тправление при 

капиталовите пенсионни фондове в Бшлгария 

 

доц. д-р Станислав Димитров, ВУЗФ, София 

 

Капиталовите пенсионни схеми се утвърдиха като елемент на общата 

пенсионна система на редица страни. Финансовата устойчивост на 

капиталовите пенсионни планове бе поставена на изпитание от глобалната 

финансова криза от 2007 г. Тази криза изведе като един от централните проблеми 

повишаване ефективността в дейността на пенсионните администратори. 

Основен елемент на тази ефективност е широкото разпростиране в дейността 

на пенсионните администратори на стандартите за добро пенсионно управление. 

 

Ключови думи: капиталови пенсионни фондове, частни пенсии, управление, 

добро пенсионно управление, конфликт на интереси, фидуциарна отговорност. 
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The application of good corporate governance in capital 

pension funds in Bulgaria 
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The capital pension schemes gained a role as one of the elements of the whole 

pension system in many countries. The global financial crisis form 2007 raised challenges 

before the capital pension plans. The crisis set as one of the main problems the 

improvement in efficiency of the private pension administrators. Main element of this 
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efficiency is the broad spreading and application of the standards of good governance in 

the activity of the private administrators. 

 

Key words: capital pension funds, private pensions, governance, good pension 

governance, conflicts of interest, fiduciary responsibility. 

JEL Codes: G11, G23, G35 

 

Проблематиката относно доброто пенсионно управление се разглежда от 

над петнадесетина години, като придоби нови измерения след началото на 

глобалната финансова криза от 2007 г. Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува материали по тази проблематика 

още от 2000 г. Освен теоретичните разработки, множество са страните, които 

през последните години предприемат промени в законодателството си, които 

целят да засилят изискванията към пенсионните администратори за подобряване 

на управлението на пенсионни планове. 

Стандартите за добро пенсионно управление (good pension governance) са 

една много ясна тенденция в развитието на осигуряването по капиталови пенсии. 

Това са правила заимствани и адаптирани от стандартите за добро 

корпоративно управление (good corporate governance). Основната разлика между 

двата стандарта е обстоятелството, че при осигуряването за капиталови 

пенсии фидуциарното задължение налага дейност в защита интересите на 

осигурените лица преди всичко и след това в интерес на акционери, мениджмънт и 

др. Ето защо в доклада използваме термина «добро пенсионно управление‛ вместо 

“добро корпоративно управление‛. 

Нараства разбирането за значимостта на доброто пенсионно управление 

за резултатите на плана, за защита интересите на осигурените лица и за 

постигането на по-високо равнище на заместване на дохода при дадени входни 

ресурси. 

Защо доброто пенсионно управление се явява важен елемент от 

ефективността в дейността на пенсионните администратори? Някои от 

авторите, разглеждали тази проблематика, (Ambachtsheer, Clark и Urwin) правят 

изводи, че доброто пенсионно управление подобрява инвестиционните резултати 

с минимум 1-2% на година. Това би довело до над 20% по-висока пенсия по линия на 

капиталовите схеми. Подобряване на инвестиционните резултати са само една 
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от възможните положителни последици. Други такива могат да бъдат намаляване 

на таксите, увеличаване на осигурителните вноски, удължаване периода на 

осигуряване и др. 

След като са изключително важни, чия е отговорността за прилагането на 

стандартите за добро пенсионно управление? С основание можем да приемем, че 

това не е отговорност само на надзорния орган. Възприемането и следването на 

тези стандарти е повече отговорност на пенсионния администратор 

(пенсионното дружество) и на пенсионния бранш и в по-малка степен на 

регулатора и надзора. 

Аспекти на добро управление 

Доброто пенсионно управление е подход на управление на пенсионен план, 

при който се постига баланс между защита интересите на осигурените лица и 

защита интересите на акционерите на пенсионния администратор 
1
. Когато 

интересите на двете групи са в противоречие, мениджмънтът следва да вземе 

решение в ущърб на акционерите, но в полза на осигурените лица. Прилагането на 

добро пенсионно управление създава доверие в осигурените лица и в обществото. 

Този подход на мениджмънт се свързва с възприемането на определени стандарти 

на работа в ежедневната дейност. 

Целите на доброто пенсионно осигуряване могат да се обобщят в две 

основни: да не се допускат действия, които не са в интерес на осигурените лица и 

да се създаде среда за постигане на възможно най-добри резултати при поетите 

рискове и разполагаемите ресурси. 

Аспектите (измеренията, елементите) на доброто пенсионно управление 

най-често се свързват с: ефективна структура на управление; надзор върху 

дейността на управителния орган; подходящи управленски механизми; ефективно 

управление на инвестициите; избягване на конфликт на интереси при взимане на 

инвестиционно решение; постоянен контрол върху инвестициите; адекватно 

управление на риска; мениджмънт основан на риска; ежедневен контрол върху 

разходите; предоставяне на подходяща информация на клиента; качествено 

обслужване на осигурените лица и бенефициентите; подходящи продукти спрямо 

профила на клиента, избягване на злоупотреби при привличане на членове, 

публичност на възнагражденията на мениджърите и др. 

                                                           

1
 Димитров, Ст., “Развитие на капиталовите пенсионни фондове (финансови аспекти, резултати, 

решения и перспективи за България‛, Издателство на ВУЗФ “Св. Григорий Богослов‛, София, 2013, с. 

136 
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ОИСР съставя препоръки за добро пенсионно управление (good pension 

governance). Те са концентрирани в два аспекта
2
: структурата на управление и 

управленските механизми. 

Други автори разглеждат доброто управление на пенсионни фондове в 

четири аспекта
3
: 

 Разпределение на задълженията по управление на пенсионния фонд 

(identification of responsibilities). Според този принцип следва да има ясно 

разграничаване между оперативното управление и контрола на дейността от 

страна на вътрешни органи и звена. 

 Създаването на прозрачно управително тяло (governing body). При 

този аспект акцент е отговорността за управлението, какви компетенции имат 

членовете, как са разпределени отговорностите. Счита се, че управлението 

трябва да е базирано на риска – кои са критичните места, по какъв начин може да 

се злоупотреби при привличането на членове, как да се избегнат инвестиционни 

решения при наличие на конфликт на интереси, има ли ефективни процедури за 

управление на риска при инвестиране активите, къде може да има неточна 

информация и др. 

 Отговорността (accountability) на управителното тяло е друг 

аспект. Членовете на управителното тяло трябва да бъдат лица, на които може 

да се има доверие, да не са със съмнителна репутация. Счита се, че в 

управителното тяло е добре да има представител на осигурените лица, 

спонсорите на плана и синдикатите. Приема се, че в своята работа членовете на 

управителното тяло трябва да се водят от интересите на осигурените лица, 

дори да прилагат принципа на предпазливостта и благоразумие (prudence). 

 На следващо място трябва да се гарантира, че членовете на 

управителното тяло са подходящи за длъжността си (suitability). Те трябва да 

притежават необходимата квалификация, опит и умения. Мениджърите следва да 

преминават през непрекъснато обучение и развитие. Комплексно те трябва да 

могат да вземат решения във и да контролират всички области на управлението 

на пенсионния фонд. 

Сполучливо определение на конфликт на интереси се дава от (F. Stewart и J. 

Yermo)
4
, според които това са “...решения на мениджър, които са или се 

                                                           

2
 OECD 2009. Guidelines for Pension Fund Governance, www.oecd.org, с.1 

3
 Spano, M., Good pension governance: There is an ROI. http://www.pionline.com/white-papers/, с. 1 

4
 Stewart, F. and J. Yermo (2008), "Pension Fund Governance: Challenges and Potential Solutions", OECD 

Working Papers on Insurance and Private Pensions, No. 18, OECD publishing, © OECD. 

doi:10.1787/241402256531, с. 25 
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възприемат за повлияни от личен интерес или в полза на друга страна, различна 

от осигурени лица и пенсионери‛. 

Предлагани решения за намаляване на риска от “конфликт на интереси‛ са 

включване на независим член в управителния орган, формиране на изпълнителен 

подкомитет, предоставяне право на надзора да забрани да гласува или да смени 

член на управителен орган (подобни правомощия имат надзорните институции 

във Великобритания, Австралия и Южна Африка). 

Ambachtsheer дори формулира най-честите слабости в областта на 

доброто пенсионно управление: слабости при подбора на членове на управителния 

орган, липса на самооценка на ефективността в дейността на управителния 

орган и слаб надзор върху дейността на управителния орган. На следващо място 

като слабости той посочва липсата на яснота при делегирането на 

отговорности от управителния орган и мениджмънт, микро-мениджмънта в 

рамките на управителния орган и нецелесъобразните политики за допълнителни 

възнаграждения. 

Повечето автори (F. Stewart, J. Yermo, Clark, Urwin, Ambachtsheer) 

защитават тезата, че доброто пенсионно управление трябва да e основано на 

степента на поетите рискове. Например, колкото по-сложни са инвестиционните 

решения, толкова по-стриктен следва да е контролът върху инвестициите. 

Много често в изследванията по проблематиката се предлага наличието на 

позиция Главен директор по инвестициите (Chief Investment Officer, CIO). Относно 

инвестирането на пенсионни спестявания са разработени множество насоки, 

препоръки и добри практики. Една от сполучливите разработки в тази област са 

добрите практики за инвестиране активите на пенсионни планове на Кларк и 

Ъруин
5
. Те разработват модел от 12 фактора, сред които ясни цели, бюджет за 

дейностите, специален бюджет за риск мениджмънта, придаването на 

дейностите по инвестиране на значима роля в рамките на пенсионния 

администратор. 

Други аспекти, в които може да се разглежда доброто пенсионно 

управление са изборът и дейността на одиторската организация, ролята на 

попечител, значението и отговорността на актюера. 

Фактори за прилагането на стандартите са законодателството, 

надзорът и пазарните механизми. 

                                                           

5
 Clark G. and R. Urwin, ‚Best-practice pension fund governance‛, Journal of Asset Management vol. 9,  2008 
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Пазарните фактори за разпространение на доброто пенсионно управление 

са навлизане на чуждестранен капитал, активност на местните акционери, 

инициатива на браншовата асоциация, натиск от страна на осигурените лица, 

натиск от страна на спонсори на планове. 

Например в Полша големите пенсионни фондове доброволно спазват 

допълнителни задължения за добро корпоративно управление
6
. Те включват 

стандарти за поведение при участие на акционерни събрания на компании, в които 

пенсионните фондове притежават значимо участие в капитала. Стандартите 

обхващат публикуване на информация за участието на фонда в общото събрание и 

защитаваната позиция. От практиката до момента в Полша само веднъж 

правителството се е намесило относно доброто корпоративно управление, като 

е изискало обявяването на възнагражденията на мениджърите на фондовете. 

В подкрепа на тезата, че пазарните фактори не са достатъчни за налагане 

на стандартите са резултатите от експеримент в Полша. При този 

експеримент от портфейлните мениджъри на фондовете се е изисквало да 

посочат компаниите, на които според тях може да се има най-голямо доверие. 

Експериментът показва, че те са посочвали компаниите, в които имат най-големи 

инвестиции. В същото време, тези компании не са постигали резултати над 

средните за пазара. 

Друг факт в подкрепа на тази теза е негативната практика в Полша 

относно участие в общи събрания на акционерите. Практиката показва, че когато 

Общото събрание на даден емитент е в столицата
7
 (където е управлението на 

пенсионните компании), от страна на институционалните инвеститори 

присъстват квалифицирани служители: портфейлни мениджъри, финансови 

директори, финансови анализатори. Когато събранието се провежда в 

провинцията, институционалните инвеститори изпращат регионалните си 

представители или упълномощават адвокати. 

Приложение в България 

Когато разглеждаме прилагането на стандарти за добро управление при 

частните пенсии в България, трябва да анализираме спецификите в дейността по 

осигуряване за капиталови пенсии в страната. 

                                                           

6
 Nartowski, A., ‚Corporate Governance and Pension Funds in Poland‛, April 2012, www.fiap.cl 

7
 Законодателството в Полша създава възможност за провеждане на електронни общи събрания с 

право на гласуване по интернет. Все още не е разпространена тази форма на провеждане на 

събрание. 
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Осигуряването в капиталови фондове у нас е на основата на дефинираните 

вноски. При този тип схеми, размерът на пенсионното плащане зависи основно от 

четири фактора: размерът на вноската, периодът на осигуряване, таксите в 

полза на администратора и инвестиционните резултати. Последните две пряко 

се свързват с дейността на пенсионния администратор. 

Втора характеристика е насочеността на осигуряването към 

индивидуалния спестител (retail-based approach). При този тип организация на 

осигуряването липсва пряка връзка между работодател и пенсионен 

администратор. Пенсионните администратори (пенсионноосигурително 

дружество, ПОД) не се конкурират да спечелят мандат за управление на 

пенсионен план от работодател. На ПОД са делегирани значителни отговорности 

и съответно правомощия. В тази връзка, пенсионните компании разчитат на 

множество осигурителни посредници за привличане, обслужване и задържане на 

клиенти. 

Друга особеност е наличието на задължително осигуряване за капиталови 

пенсии. Задължителният характер на осигуряването изисква по-висока степен на 

защита интересите на осигурените лица. 

Предпоставки за разпространение на доброто пенсионно управление в 

България са някои от положителните страни на развитието на пазара. Това са 

изграденият надзор, сравнително доброто законодателство, стабилността на 

дружествата, концентрирането на всички дейности в един администратор, 

разпределянето на разходите по администриране върху три продукта и др. Добре 

за дейността е  ежедневното отчитане на ПОД към КФН. Акциите на ПОД могат 

да бъдат само поименни безналични с право на един глас. Това изискване се приема 

като част от изискванията за корпоративно управление на пенсионните 

компании. 

За България е положително, че пенсионните планове се управляват от 

специализирани администратори – пенсионноосигурителните дружества. По-

големи проблеми за качеството на пенсионното управление съществуват в 

случаите, когато тези планове се управляват от финансови институции от общ 

вид
8
 – банки и застрахователи. 

Друг положителен момент е наличието на забрана за инвестиране в ценни 

книжа, издадени от свързани с ПОД емитенти. Подобни ограничения съществуват 

                                                           

8
 Stewart, F. and J. Yermo (2008), "Pension Fund Governance: Challenges and Potential Solutions", OECD 

Working Papers on Insurance and Private Pensions, No. 18, OECD publishing, doi:10.1787/241402256531, 

с.4 
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и в други страни със сходни пенсионни системи (Полша, Словакия, Мексико и 

Португалия). 

Сред елементите на доброто корпоративно управление в капиталовото 

пенсионно осигуряване в България са следните вътрешни правила и процедури: за 

добро корпоративно управление; за избягване на конфликт на интереси; за 

разкриване на информация и оповестяване на данни; за работа и оценка на 

дейността на Управителния съвет (и двата документа да бъдат публични). Във 

Финландия правителството внесе през месец октомври за приемане в парламента 

на закон за управлението и прозрачността в дейността на пенсионните фондове
9
. 

Законът предвижда пенсионните администратори да поддържат регистър на 

инсайдери и да отчитат техните бизнес сделки. 

Стандартите за поведение и работа са друг елемент на доброто 

пенсионно управление. За България в тази област можем да отличим следните 

стандарти: за работа на осигурителните посредници; за работа на служителите 

на пенсионната компания; при инвестиране активите на пенсионните фондов; при 

управление на риска. Кодексът за поведение (code of conduct) трябва да обхваща 

поне четири области
10

: подкупи, конфликт на интереси, инсайдерски сделки и 

защита на данни. 

Публичността на възнагражденията на членовете на управителните органи 

и инвестиционния консултант е друг аспект на прилагането на добро управление. 

Следващите две характеристики имат връзка със системата на 

управление и управленските механизми. Първо, необходимо е двустепенната 

система за управление да бъде задължителна. Второ, Надзорният съвет следва да 

бъде активен участник в контрола върху дейността на управителния орган. 

Примери за тази активност са честото провеждане на присъствени заседания, 

приемане на определени политики и правила и последващото контролиране 

тяхното изпълнение. 
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 Investment & Pensions Europe, October 2014, c. 10 

10
 Investment & Pensions Europe, October 2014, c. 36 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА 
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(b) 
доц. д-р по икономика Станимир Кабаиванов, ФИСН, ПУ “Паисий Хилендарски‚ 

 

 

Резюме: Фискалната политика е доминираща спрямо останалите 

макроикономически политики. Чрез нейните инструмент се преразпределя близо 

40 на сто от БВП на страната и това се отразява върху доходите на всеки 

индивид в обществото. В този доклад се изследват основните 

предизвикателства пред фискалната политика в България на фона на 

съществуващите дисбаланси и необходимост от сериозни структурни реформи. 

Специално внимание е обърнато на ефектите от провежданата в предходните 

години фискална политика върху реалната икономика, до каква степен 

стандартните икономически модели и постулати са приложими на практика и 

биха могли да доведат до осезаеми резултати. 

 

Фискалната политика е доминираща по своето макроикономическо въздействие. 

Тя съдържа инструменти, които имат огромни преразпределителни функции и 

затова засягат всеки индивид в обществото. Фискалната политика има 

дългосрочен характер и ефектите от провеждането к могат да се реализират в 

продължителен времеви хоризонт. Тази особеност влиза в конфликт с 

българската политическа действителност. След прехода към пазарно 

стопанство правителствата имат кратък политически живот (до 4 години), в 

който на практика не могат да реализират дългосрочните цели на фискалната 

политика. Обикновено в първата си година на управление новоизбраното 

правителство изпълнява фискалната политика на предишното, защото тя е 

заложена в разработения (понякога и приет) държавен бюджет. Дори да се 

направят корекции, те са частични и не могат да коригират цялостната 
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фискална политика. В оставащите (евентуално) три години не може да се 

извърши рязък завой и затова се правят преди всичко палиативни промени, които 

не променят радикално нейния характер. 

Това е причината да съществува известна “приемственост‛ в провеждането на 

фискалната политика през последните 20 години. Желана или не тя води до 

парадокси от типа леви правителства провеждат дясна фискална политика и 

обратно десни правителства провеждат лява социално ориентирана фискална 

политика. Вероятно тази тенденция няма да се промени в близко бъдеще. 

Предизвикателствата пред фискалната политика на съвременния етап са много, 

но ще се спрем само на най-важните от тях. Първото предизвикателство е пред 

данъчната система и свързаната с нея данъчна политика. Едно от най-важните 

качества на данъчната система е нейната стабилност. В години на прехода 

данъчната система в България беше обект на сериозни реформи, но в последните 

10-15 години тя придоби европейски вид и се стабилизира. Промените, които всяка 

година се извършват във връзка с приемането на бюджета за следващата година 

имат по-скоро еволюционен характер и са насочени към отстраняването на 

установени пропуски и недостатъци в практическото приложение на отделните 

данъци. Но те не променят характера на данъчната политика. Стабилитета на 

данъчната система и увереността, че тя няма радикално да се промени определя 

облика на бизнес климата в страната. Съвременният инвестиционен процес е 

дългосрочен и решенията трябва да се базират на стабилна бизнес среда. 

Радикални промени от типа “плоския данък си изживя времето и трябва да се 

върнем към прогресивно данъчно облагане на доходите‛ могат много сериозно да 

повлияят на инвестиционните решения в негативна посока. Или първото предизви-

кателство пред фискалната политика е запазването на стабилността на 

данъчната система.  

Ако трябва да се решават социални проблеми и да се търси по-голяма социална 

справедливост това може да се реализира по линия на по-висока събираемост на 

данъците и осигурителните вноски, а не чрез радикални промени на данъчната 

система. Аргументите в тази посока могат да се потърсят в равнището на 

данъчните приходи и осигурителните вноски в БВП: 

Данъчни приходи (в % към БВП) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Данъчни приходи общо: 32,0% 29,5% 27,0% 27,3% 27,6% 28,6% 

   Данъци върху печалбата 3,2% 2,6% 1,9% 2,0% 1,9% 2,0% 



 

 

 127 

   Данък върху доходите на физическите 

лица 2,8% 3,0% 2,9% 2,9% 2,9% 3,0% 

   Данък върху добавената стойност  10,8% 9,4% 8,9% 8,8% 9,2% 9,4% 

   Акцизи и пътна такса 5,8% 5,6% 5,1% 5,1% 5,2% 5,2% 

Социално и здравно-осигурителни вноски 7,8% 7,7% 7,0% 7,3% 7,2% 7,8% 

Източник: МФ – Бюлетин (1). 

Понижаването на равнището на данъчните приходи в БВП с цели 5 пункта през 

2010 г. спрямо 2008 г. не може да се обясни само с последиците от 

икономическата криза. Понижаването след 2008 г. на дела в БВП на преките 

данъци е логично, но спада на ДДС с близо 2 пункта през 2010-2011 г. се дължи 

основно на понижена събираемост на данъка. Два пункта спад на ДДС е загуба за 

бюджета за над 1.4 млрд. лв. годишно! На форума “Икономически растеж: стимули и 

ограничители‛ организиран от Института за икономически изследвания при БАН 

проф. Митко Димитров прави изявление, че държавният бюджет губи годишно по 2 

млрд. лв. С тези пари могат да се решат много повече социални проблеми, 

отколкото с увеличените приходи от прогресивното облагане на доходите на 

физическите лица. 

Повишаването на събираемостта на данъците не изисква допълнителни разходи. 

Необходима е политическа воля, рационални административни и организационни 

решения. Разбира се, събираемостта на данъците има и обратна страна. Не може 

данъкоплатците да са изрядни в плащането на дължимите данъци, а държавните 

институции да забавят изплащането на своите задължения към предприятията 

от реалния сектор. Повишаването на събираемостта на данъците в тези два 

аспекта е второто предизвикателство пред фискалната политика. 

Третото предизвикателство е свързано с държавните разходи. За България те се 

движат в препоръчителните граници от 36-38 на сто от БВП. Основният 

ограничител на фискалната политика в областта на държавните разходи е 

нарастващия трансфер от централното правителство към социално-

осигурителната система (вж. графиката): 
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Източник: МФ – Бюлетин (1), НОИ – Нормативна уредба – Закони (2). 

Демографският проблем на България и забавянето на реформата в пенсионно-

осигурителната система доведе до рязко (след 2005 г.) нарастване на трансфера 

на средства към социално-осигурителната система, който достига до 5,6 млрд. 

лв. през 2013 година (1). Този трансфер представлява 25 на сто от данъчните 

приходи за годината. Или 1
4  от данъците се насочва за социални плащания – 

основно изплащане на пенсии. Този факт ограничава фискалната политика в 

частта к на държавните разходи и не позволява решаването на други наболели 

проблеми в останалите бюджетни сфери като здравеопазване, образование, 

инфраструктура и други. Икономическата криза обхванала българската икономика 

след 2008 г. и нарастващите социални трансфери доведоха до хроничен бюджетен 

дефицит, който трудно може да бъде преодолян.  

Реформата в социално-осигурителната сфера изисква приемането на дългосрочни 

стратегически решения, които могат да имат успех само при условие, че е налице 

национален консенсус и воля на политическите партии
1
. Това означава, че са 

необходими компромиси – политически, социални и икономически. Населението 

трябва да приеме, че е обективно необходимо чувствително да се увеличи 

пенсионната възраст без да се очаква бързо решение на проблема с размера на 

пенсиите. Партиите трябва да се разделят с евтиния популизъм и да се обединят 

около рационалните решения за пенсионната реформа. Проблемът не може да се 

                                                           

1
 Дискутират се различни варианти на реформата в социално-осигурителната система, но те не 

са обект на настоящото изложение. 
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реши в краткосрочен времеви хоризонт, но предизвикателството е да се 

преодолее тенденцията и да се удържи на социалното напрежение.  

Четвъртото предизвикателство е свързано с бюджетното салдо. Теорията на 

Джон Кейнс за неуравновесения бюджет позволи на много правителства по света 

да смекчат последиците от икономическите кризи. Но тя стана толкова удобна, 

че се превърна в перманентна фискална политика и е предпочитана от всяко 

правителство по света независимо от фазата на икономическия цикъл. Този факт 

се потвърждава и от данните на Евростат за бюджетните дефицити (3) и 

нарастващия държавен дълг на държавите от ЕС (4). Бюджетните дефицити от 

фискален инструмент за преодоляване на кризи се превърна в инструмент за 

увеличаване на паричните ресурси на изпълнителната власт и естествено те 

станаха хронични. Хроничният бюджетен дефицит е крайно негативно явление, 

защото води до “привикване‛ с по-високи равнища на разходите, които не са 

съобразени с потенциала на икономиката да генерира адекватни приходи. Много 

трудно едно правителство може съществено да понижи бюджетните разходи, 

защото бързо ще изчерпи политическото си доверие. Обикновено такива 

непопулярни мерки се правят в първите години на управленския цикъл, но те се 

нулират през последните години и статуквото се възстановява. 

 

Източник: EUROSTAT Government statistics (3) 

В период на криза действително е необходимо държавата да смекчи негативите. 

Когато държавата иска да оказва влияние върху икономиката прави целенасочено 

конкретни разходи. Тези разходи могат да бъдат най-различни. Например най-

видимите разходи са тези за инфраструктура. Мултипликаторът на държавните 

разходи индуцира икономически растеж, но в българските условия трябва да се 

имат предвид някои уточнения. Ударното строителство на магистрали през 
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последните 4 години не породи особено търсене на стоки с инвестиционно 

предназначение. Машините и тежките самосвали бяха закупени от 

западноевропейски производители на пътно-строителни машини и автомобило-

строителни компании. Битумът беше закупен от Лукойл, който внася нефта от 

Русия. Или строителството на магистрали породи съществено търсене само на 

инертни материали и малко труд в България. Затова и макроикономическия ефект 

не бе особено голям. Но затова пък влязохме в задълбочаващ се бюджетен 

дефицит, който  води до набъбване на държавния дълг и нарастване на разходите 

за неговото обслужване. В първите две години (2009-2010 г.) действително бе 

необходима държавна интервенция, но след това много по-здравословно за 

българската икономика щеше да бъде търсенето на балансиран бюджет. Нещо 

повече, ако правителството се беше ориентирало към балансиран бюджет, то 

щеше да бъде принудено да проведе пенсионната реформа и проблемите 

постепенно да намерят своето решение. 

Балансираността на бюджета не може да се реши само по линия на ограничаване 

на разходите. Съществен е резервът по линия на събираемостта на данъчните 

приходи. Повишената събираемост не е само фискален проблем. Той е и социален, 

тъй като ще се понижи равнището на корупция и ще се постигне по-голяма 

социална справедливост. 

Друг съществен резерв за балансираността на бюджета е усвояването на 

европейските фондове. И тук решаването на  проблемите не изисква инвестиции, 

а предприемането на управленски и организационни мерки. През годините след 

членството в Европейския съюз в България се създаде необходимия 

административен капацитет и процесът може успешно да се регулира. 

Понижаването на трансфера към социално-осигурителната система, повишаване-

то на събираемостта на данъците и усвояването на европейските фондове са 

трите кита, които могат да осигурят балансиран (и дори с излишък) държавен 

бюджет. Всеки, който се интересува от бюджетна политика е запознат с 

положителните ефекти от бюджетните излишъци реализирани в първите години 

на настоящия век. Въпросът не актуален само за българската фискална политика. 

Германия първа прави завой във фискалната си политика. Според 

информационните агенции Франс Прес (5) и Ройтерс (6), германското 

правителство е приело проектобюджета за 2015 година, който за първи път от 

1969 година не предвижда дефицит. Според бюджетните планове дълговото бреме 

от 1,3 трлн. евро не бива да се увеличава, а нулевото ниво на нетното 

кредитиране трябва да се запази до 2018 година. Едновременно с това 

проектобюджета на Франция се натъква на сериозни възражения от останалите 
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Европейски страни, най-вече заради планирания дефицит от 4.3% (7). Най-

голямото предизвикателство пред България е да последваме примера на Германия 

през следващите няколко години! 
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Роля на седма рамкова програма за стимтлиране на 

натчноизследователската дейност на организациите с 

нестопанска цел 

 

Докторант Даниела Георгиева, МВБУ-Ботевград; Доц. д-р. Любка Ценова, 

МВБУ-Ботевград 

 

Резюме 

Научноизследователската и развойна дейност (НИРД), в качеството си на 

основен елемент на всеки иновационен процес е главен фактор за икономически 

растеж и критерий за конкурентоспособност в макро- и микроикономически план. 

Целта на настоящата разработка е да се направи опит за формулиране на 

основните проблемни аспекти при осъществяване на научноизследователски 

проекти от страна на неправителствените организации в България. Акцент е 

поставен и върху степента на успеваемост на неправителственият сектор при 

осъществяване на иновационни дейности, финансирани по линия на седма рамкова 

програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни 

дейности (7 РП).  

 

Ключови думи: научноизследователски проекти, неправителствен сектор, седма 

рамкова програма 

 

Увод 

Значението на НИРД за развитието на икономиката може да бъде проследено още 

от 20-те години на XX век.
1
 Съвременно резултатите от осъществяването на 

НИРД са индикатор за технологичен прогрес и икономически растеж. В тази 

връзка на макро равнище иновационната активност, оценена на база НИРД и 

патентна активност, е предпоставка за повишаване на конкурентоспособността 

и доходите на населението.
2
 На микро равнище тя води до повишаване на 

                                                           

1
 Първоначално за обозначение на научноизследователската и развойна дейност се използва 

термина “научно изследване‚ (research). През 1920 г. съветът по национални изследвания на САЩ 

(National research council) добавя термина “развивам‚ (develop), като по този начин лансира идеята 

за “научно изследователска и развойна дейност‚ (research and development). През 1946 г. акронимът 

“R&D‚ (НИРД) се въвежда със значение на research and development. За по-малко от десет години 

концепцията за “R&D‚ се използва в световен мащаб от различни институции, академични звена, 

научни организации. За повече информация виж: Godin, B., Defining R&D: is research always systematic? 

Project on the history and sociology of S&T statistics, Paperѐ 7, 2001, p.12-14. 
2
 За повече информация виж: Grilches, Z.,S. Mairesse, Productivity and R&D at the firm level. In R&D, 

Patents and productivity, University of Chicago press, 1984, Chicago. 
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производителността на труда във фирмите.
3
 Най-разпространената дефиниция 

за “научноизследователска и развойна дейност‚ я определя като всяка системна 

творческа дейност, чрез която се увеличава обемът от знания, включително 

познанията за човека, културата и обществото, както и използването на тези 

знания с цел разработване на нови приложения.
4
 Основна предпоставка за 

създаване на нови приложения е необходимостта от предлагане на иновативно 

техническо решение, което в максимална степен да е съобразено с 

потребителските желания и очаквания. В този смисъл развитието на 

гражданското общество и постоянният процес на търсене на нови методи и 

подходи за разрешаване на проблеми от социален характер са основополагащи 

фактори за постигане на иновационен прогрес и икономически растеж. 

Развитието на гражданското общество, както и стимулирането на духовното, 

научното, икономическото и политическото развитие в дадена страна са 

приоритетни цели на организациите с нестопанска цел. Същевременно, към 

основните задачи на неправителствените организации все по-често се включват 

дейности по създаване и внедряване на научноизследователски и новаторски 

решения. В този аспект организациите с нестопанска цел имат важна роля за 

развитието на научната мисъл и иновационния капацитет на държавите по 

света. Научните изследвания и иновационни дейности са по същество високо 

рискови процеси за чието осъществяване често са необходими голями по размер 

инвестиции. 

 

Седма рамкова програма, като финонсов инструмент за НИРД 

Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и 

демонстрационни дейности е основен инструмент за финансиране и подпомагане 

на научните изследвания и иновационната дейност в България през периода 2007 – 

2013 г.
5
 В рамките на 7РП България има високо равнище на успеваемост като цяло. 

За периода на действие на Програмата страната ни заема двадесет и трето 

място в рамките на ЕС - 27 по брой успешни кандидати в 7РП и двадесет и шесто 

място по брой одобрени за финансиране проекта
6
. Въпреки, че България е на едно 

от последните места по посочените показатели тя има високо равнище на 

                                                           

3
 За повече информация виж: Freeman, Ch., Y. Fabian, Output measurement in science and technology: 

Essays in Honour of Yvan Fabian, 1987, North-Holland, p.35-38. 
4
 Frascati manual, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, 

2002, OECD, p. 30. Тази дефиниция е възприета от мнозина автори в изследваната област, за 
повече информация виж: Чобанова, Р., Иновтивност на националната икономика, АИ “Проф. Марин 
Дринов‚, С., 2012,с.123 
5
 По-подробно виж: Interim evaluation of the seventh framework programme, report of the expert group, 

European commission,  2010, р.14.; http://europa.eu, последно посещение на 15.08.2014 г. 
6
 Иновации БГ 2013 Иновационният потенциал на България: възможности и предизвикателства, 

Фондация “Приложни изследвания и комуникации‚, С., 2013, с. 62. 
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успеваемост сред държавите членки от централна и източна Европа, според 

показателя “Човешки ресурс в областта на научните изследвания‚.
7
. Според 

показателя “Съотношение на успешните проекти по програмата спрямо броя на 

изследователите, претеглен през общия брой на населението‚, България заема 

шестнадесето място в рамките на ЕС-27
8
. Страната ни има най-добра 

сравнителна позиция при показателя “Съотношение между успешни проекти по 

7РП спрямо реализираните разходи за научноизследователска и развойна 

дейност‚
9
 Разпределението на българското участие в Седмата рамкова програма 

от институционална гледна точка е следното: висши училища (32 %), 

изследователски звена (26 %), бизнес организации (22 %), публични организации 

(около 10 %) и други организации (около 10 %) (виж Фигура 1).  

Фигура 1: Институционална структура на българските участници в седмата 
рамкова програма, брой проекти 

 

Източник: МОН, 2013. 

 

По отношение на проектите, които имат научна и иновационна насоченост 

висока степен на участие има неправителственият сектор (виж Каре 1)
10

. В тази 

връзка организациите с нестопанска цел са сред основните бенефициенти по 

Рамковата програма, чиито научноизследователски проекти подпомагат 

иновационното развитие на странат ни.  

 

Каре 1. Успеваемост на неправителственият сектор в 7РП 

                                                           

7
 По-подробно виж: Иновации БГ 2013 Иновационният потенциал на България: възможности и 

предизвикателства, Фондация “Приложни изследвания и комуникации‚, С., 2013, с. 62 
8
 Иновации БГ 2013 Иновационният потенциал на България: възможности и предизвикателства, 

Фондация “Приложни изследвания и комуникации‚, С., 2013, с. 63. 
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 Participation of the central and eastern european EU member states in the 7th framework programme: 

analysis, evaluation, recommendations, Federal ministry of education and research, Leipzig, 2012. 
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 Иновации БГ 2013 Иновационният потенциал на България: възможности и предизвикателства, 
Фондация “Приложни изследвания и комуникации‚, С., 2013, с. 64-65. 
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За добър пример относно ролята и значението на неправителствените организации в 

качеството им на участници по научноизследователски проекти в 7 РП може да се посочи 

Фондация "Приложни изследвания и комуникации". В най-общ план фондацията осъществява 

дейност от близо 23 години, като насочва своите приоритетни цели и задачи към развитие на 

гражданското общество, основано на знания, високи технологии и иновации.  

Като бенефициент по седма рамкова програма фондацията заема пето място сред петте най-

успешни участници, които имат спечелени проекто -предложения по програмата (Виж Фигура 
2). Ако представянето на фондацията в рамките на 7РП се разгледа на база показателите 

“Привлечени финансови средства на ЕС на един служител на пълен щат към организацията‚ и 

“Брой проекти на един служител на пълен щат‚, то по първият показател фондацията е на 

четвърто място (Виж фигура 30), а по вторият – на трето място, спрямо останалите 

участници по проекти с научна насоченост. 
11

. Важно е да се отбележи, че и по двата 

показателя фондацията се класира пред Българската академия на науките, Софийският 

университет “Св. КлиментОхридски‚ и Техническият университет в София. От значение е 

също така и факта, че наред с фондация "Приложни изследвания и комуникации" сред 

българските участници с най-голям дял в научните изследвания по седмата рамкова програма е 

още една организация с нестопанска цел – “Център за академични изследвания София‚ (ЦАИ). По 

същество ЦАИ извършва дейности, насочени към подкрепа на академичното сътрудничество, 

насърчаване на научните изследования и разпространението на знания. Разгледан на база 

показателя “Брой проекти на един служител на пълен щат‚ ЦАЙ се нарежда на четвърто място 

спрямо останалите участници по проекти с научна насоченост (Виж Фигура 3). По 

показателят “Привлечени финансови средства на ЕС на един служител на пълен щат към 

организацията‚ ЦАЙ е на трето място. Подобни данни са показателни за това, че 

организациите с нестопанска цел притежават не само потенциал за развитие на иновациите 

в България, но и са сред активните участници в рамковите програми на ЕС. 

Фигура 2: Топ-5 на най-успешните организации, спечелили проекти по седмата 
рамкова програма, 2007 - 2012 Г 

 

Източник: МОН, 2013. 

 

Фигура 3: Български участници с най-голям дял в научни изследвания в седмата 
рамкова програма,2007 – 2012 г. 

                                                           

11
 По-подробно виж: Иновации БГ 2013 Иновационният потенциал на България: възможности и 

предизвикателства, Фондация “Приложни изследвания и комуникации‚, С., 2013, с. 62-65. 
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Източник:Иновации БГ 2013 Иновационният потенциал на България: възможности и 
предизвикателства, Фондация “Приложни изследвания и комуникации‚, С., 2013, с. 65. 

 

Чрез успешното усвояване на ресурси и финансирания от ЕС неправителственият 

сектор оказва благоприятно въздействие в следните насоки: 

На първо място се осигуряват ресурси за многобройни и многообразни проекти, 

основно насочени към развитие на гражданското общество и удоволетворяване на 

социалните потребности. На второ място поради специфичният характер на 

организациите с нестопанска цел усвоените от рамковите програми на ЕС 

средства се използват за изпълнение на проекти, които въпреки че следва да са 

приоритет на държавата, тя не разполага с достатъчно ресурси за 

осъществяването им. На трето място резултатите от 

научноизследователските проекти имат значение и за развитие на икономиката 

като цяло, с което се подпомага икономическият растеж на страната ни. На 

четвърто място се развиват успешни партнüорски взаимоотношения между 

неправителственият сектор и различни научноизследователски организации и 

държавни структури, с което се изгражда доверие между участниците и се 

създават възможности за бъдещи иновационни проекти. В допълнение на 

предходното към иновационните проектите могат да се привлекат и научни 

работници, осъществяващи своята дейност извън територията на България. По 

този начин се спомага за изграждане и на трансгранично сътрудничество и 

усвояване на добри изследователски практики. На пето място целият иновационен 

процес подлежи на постоянен контрол от страна на контролните органи, като 

постигнатите резултати са видни не само за бизнес организациите, но и за 

гражданите като цяло. По този начин се постига по-висока степен на 

информираност сред обществото за дейностите и целите на 

неправителственият сектор. 
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Проблемни аспекти на иновационните дейности в неправителственият 

сектор 

От значение за стимулиране на иновациите и подпомагане на информационно-

счетоводната отчетност в организациите с нестопанска цел е създаването на 

подходяща законова уредба, която ясно да регламентира правните и счетоводни 

изисквания в областта. На настоящият етап съществува предложение за проект 

на закон за иновациите, който е разработен от работна група на 

министерството на икономиката и енергетиката. В структурно отношение 

предложението за нов закон е се състои от 16 члена, разпределени в три глави, в 

които не съществува ясно разграничение на отделните фази и дейности по 

иновационите процеси. В предложението на работната група не е и предвиден 

текст, който да определя формата и начина за осъществяване на счетоводната 

отчетност по иновационните дейности. Необходимо е и добавянето на нови 

текстове, в които да се уредят въпросите, свързани с коректното деление на 

дейностите, попадащи в научноизследователската и развойна фазата на 

иновацията. Законовата рамка трябва да бъде съобразена и с изискванията на 

правото на ЕС в областта на иновациите. В допълнение може да се посочи, че е 

целесъобразно създаването на отделен счетоводен стандрт, с който да се 

формулират изискванията за счетоводно отчитане на иновационните дейности. 

Едва тогава ще е налице основната нормативна рамка, която ще се прилага при 

осъществяване и осчетоводяване на иновационната дейност от страна на 

организациите. Подходящо и целесъобразно е също така в рамките на проекто 

законът за иновациите и при едно бъдещо изработване на счетоводен стандарт 

за отчитане на иновациите да бъдат по-подробно разгледани и въпросите 

свързани с неправителственият сектор.  

С цел по-ясното формулиране на текущо съществуващите законодателни и 

счетоводни проблемни аспекти на иновационните дейности в 

неправителственият сектор е направено авторско проучване на мненията на 

специалисти в областта. Проучването е осъществено под формата на дискусия 

между шестима участника (четирима ръководители на иновационни проекти, един 

програмен директор и един финансов мениджър) от бизнес секторът и 

неправителствените организации. В резултат от проведената дискусия могат да 

се очертаят следните проблеми на иновационната активност на микро и макро 

ниво, както и изводи и препоръки за решението им: 

По мнение на участниците във фокус групата съществуващите нормативни 

документи и ръководства по повод изискванията за признаване и отчитане на 

разходите за извършване на иновационни дейности са нерелевантни спрямо 
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приложимите данъчните норми и счетоводните стандарти в България. Основен 

проблем, който според участниците в дискусията, оказва в най-голяма степен 

негативен ефект върху иновационната активност на неправителственият 

сектор, е слабата ефективност на националните механизми за съфинансиране на 

научноизследователски проекти. По мнение на участниците поради забавяне в 

получаването на безвъзмездните средства по научноизследователският проект 

помощта става непредсказуема и иновацията губи своят иновативен характер. 

Въпреки, че участниците във фокус групата се обединиха около виждането, че 

неправителственият сектор притежава голям потенциал за осъществяване на 

иновационни дейности, като цяло организациите с нестопанска цел са много “по-

дискриминирани‚ от останалите организации при кандидатстване по европейски 

фондове и програми. Друг проблемен аспект, посочен от участниците в 

дискусията е свързан със съществуващи случаи от практиката на 

неправителственият сектор, относно признаването на определени разходи на 

ниво управляващ орган по съответната програма и същевременно непризнаването 

на същите от одитиращата проекта организация. Административните тежести 

при кандидатстване за национално съфинансиране по иновационен проект е също 

проблемен аспект, дискутиран от участниците във фокус групата.  

С цел преодоляване на посочените проблемни аспекти е подходящо и полезно 

извършването на дейности, свързани с приемането, както на закон, така и на 

счетоводен стандарт за иновациите, които да бъдат хармонизирани с 

европейската нормативна уредба в областта, но и да бъдат в максимална степен 

адаптирани към българското законодателство. Целесъобразно е нормативната 

уредба да бъде съобразена и със специфичните особености на иновиращите 

организации, като в най-пълна степен дава указания или насоки за прилагане на 

текстовете от закона и за извършването на коректна счетоводна отчетност. 

Подходящо е законът и счетоводният стандарт за иновациите да бъдат 

създадени, в качеството им на част от пакет от норми, свързани с науката и 

образованието, които да имат обща административна структура. В тази връзка 

е полезно приложението на нормативната уредба да бъде обвързана и с коректни 

правила, чрез които да се намали текущо съществуващата административна 

тежест при финансиране на научноизследователски проекти или при патентно 

регистриране на иновативно решение. За преодоляване на проблемът, свързан със 

слабата ефективност на националните механизми за съфинансиране на 

научноизследователски проекти е целесъобразно създаването на независим 

механизъм за национално съфинансиране на иновационни проекти. Изграждането 

на подобен механизъм по същество би могъл да способства за съфинансирането на 

по-голям брой иновативни проекти на български фирми, университети, научни и 

неправителствени организации, чиито проекти са одобрени на ниво европейски 
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съюз. По този начин би се повишил делът на усвоените средства по европейски 

фондове и програми, както и би се подпомогнало за по-бързото възстановяване на 

направените от страна на България членски вноски в бюджета на Съюза. 

Подходящо и полезно е създаването на информационна отчетност за 

иновационните проекти. Подобна отчетност би довела до по-детайлизираното и 

пълно систематизиране на проектните данни, чрез което ще се способства за 

събирането на актуална информация за текущото представяне на българските 

организации в програмите на ЕС. За целите на коректната счетоводна 

отчетност е целесъобразно не само създаване на подходящ счетоводен 

стандарт, но и съгласуване на критериите и изискванията при одитирането на 

допустимите разходи по иновационни проекти между всички контролни органи. По 

този начин чрез въвеждане на ясни счетоводни изисквания за отчитане на 

разходните пера ще се подпомогне не само процесът на входиране на 

информацията в счетоводната система на бенефициентите, но и ще допринесе за 

изграждането на достоверна база данни. В резултат от въвеждането на единни 

критерии и изисквания в европейското и национално законодателство ще се 

съдейства за по-доброто опознаване на обекта на отчитане, неговото 

състояние, форма на проявление и значимост. 
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Банковото потребителско кредитиране в Бшлгария 

Гл. ас. Валя Василева, катедра „Финанси”, УНСС 

 

Резюме: Основната цел на настоящия доклад е анализиране на състоянието и 

динамиката на потребителските кредити, отпускани от търговските банки в България. 

Анализът обхваща периода от януари 2007 г., когато страната ни се присъединява към 

Европейския съюз, до август 2014 г. Извеждат се ключовите фактори, обуславящи 

състоянието и динамиката на банковото потребителско кредитиране. На тази база се 

извеждат основните проблеми и перспективи за растежа на кредитите за потребление. 

Ключови думи: потребителски кредити, банки, криза 

 

Consumer Lending by Banks in Bulgaria 

Chief Assist. Prof. Valya Vasileva, Department of Finance, UNWE 

 

Abstract: The main purpose of this report is to analyze the state and dynamics of consumer 

loans granted by commercial banks in Bulgaria. The analysis covers the period from January 2007, 

when the country joined the European Union, until August 2014. The key factors that have an impact 

on the state and dynamics of consumer lending by banks are outlined. On this basis, the main issues 

and prospects for growth of consumer loans are extrapolated. 

Keywords:  consumer loans, banks, crisis 

 

В периода преди последната глобална финансова и икономическа криза банковото 

потребителско кредитиране в България се развива динамично, като нарастването на 

този вид кредити стимулира увеличаването на потреблението на домакинствата. С 

настъпването на кризата банките и домакинствата се адаптират към 

неблагоприятните промени в макроикономическата среда и за потребителското 

кредитиране у нас настъпват трудни  години.  

През 2007 г. се отчита значително нарастване на обема на потребителските 

кредити – той се увеличава с 1 840.3 млн. лв. и достига 5 811.7 млн. лв. (Фигура 1). 
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Годишният темп на прираст на тези кредити се ускорява до 46.3% в края на 2007 г. (при 

6.3% към декември 2006 г. и 42.5% в края на 2005 г.).  

Високата  активност на пазара на банкови потребителски кредити в периода 2007 – 

септември 2008 г. е вследствие както на поведението на домакинствата, така и на 

поведението на банките. Благоприятните макроикономически тенденции и голямото 

търсене на кредити за потребление в този период създават условия за оживена 

активност на пазара на потребителски кредити. Благоприятните тенденции в 

заетостта и доходите в страната създават по-голяма увереност у домакинствата във 

възможността им за обслужване на финансови задължения. Същевременно стабилната 

макроикономическа среда и засилената междубанкова конкуренция влияят положително 

върху нагласата на банките да насочват ресурси за разширяване на дейността си в 

потребителското кредитиране. Динамиката на потребителския кредит е свързана и с 

отменянето от началото на 2007 г. на административните мерки за ограничаване темпа 

на нарастване на банковия кредит за частния сектор.  

Българска народна банка (БНБ) реагира на бързия ръст на кредитите за домакинства и 

нефинансови предприятия. С цел намаляване на темповете на растеж на кредита за 

частния сектор и контролиране на риска в банковата система от 01.09.2007 г. 

централната банка повишава процента на задължителните минимални резерви.  

 

Източник:  БНБ (парична статистика: кредити на нефинансови предприятия, домакинства и 

НТООД); собствени изчисления. 

Фигура 1. Динамика на потребителските кредити 

През анализирания период потребителските кредити бележат най-висок прираст на 

годишна база в края на февруари 2008 г. – 52.9%. 
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Глобалната финансова и икономическа криза достига пределите на България през 

последното тримесечие на 2008 г. Като отражение на кризата след септември 2008 г. 

кредитната активност на банките отслабва значително. Ограничаването на 

активността на банките на пазара на потребителски кредити е свързана с 

отслабването на търсенето на кредити и затягането на кредитните условия и 

стандари. В  отговор на влошената макроикономическа среда банките стават по-

предпазливи при отпускането на кредити. Лихвените проценти по потребителските 

кредити се повишават съществено през 2008 г. и продължават да нарастват до средата 

на 2009 г. Поскъпването на кредитите и несигурността за бъдещите доходи и 

заетостта оказват въздържащ ефект върху търсенето на кредитен ресурс от страна на 

населението. В условията на несигурност за бъдещите доходи домакинствата 

ограничават потреблението си и повишават спестяването, значително намалява 

апетитът им към задлъжняване. “Потребителските кредити представляват важен 

източник за финансиране на част от потребителските разходи, свързани с покупката на 

стоки за дълготрайна употреба‛
1
, а в резултат на условията на глобалната криза 

домакинствата отлагат покупки на такива стоки. През последните няколко години преди 

кризата новоотпуснатите потребителски кредити финансират около 40% от разходите 

за нехранителни стоки, а от края на 2008 г. тази тенденция се прекъсва и процентът 

спада под 20% към средата на 2009 г.
 2
 

В рамките на периода октомври – декември 2008 г. потребителските кредити се 

увеличават с 47.3 млн. лв. при нарастване от 586.3 млн. лв. за същия период на 

предходната година. Темпът им на годишен прираст се понижава от 38.2% в края на 

септември 2008 г. до 25.1% към края на същата година.  

В края на 2008 г. и началото на 2009 г. БНБ прилага последователно мерки за 

увеличаване ликвидността в банковата система чрез промяна в разпоредбите за 

задължителните минимални резерви, но освобождаването на ликвидност на банките  не 

води автоматично до повишаване на кредитната активност.
3
 

Растежът на потребителските кредити на годишна база от май 2009 г. вече е 

едноцифрен и този вид кредитиране завършва годината с ръст от 6.9%. 

Потребителското кредитиране дотолкова забавя темп, че обемът на новоотпуснатите 

кредити не успява да превиши погашенията по съществуващите такива и от октомври 

2010 г. започва тенденция на намаление на годишна база на общия размер на кредитите за 

потребление.  През периода октомври 2010 – ноември 2013 г. или тридесет и осем поредни 

месеца годишните темпове на изменение в този сегмент са отрицателни. През 2010 г. 

потребителските кредити намаляват с 2.8%, през 2011 г. – с 1.5%, а за 2012 г. спадът е 

2.3%. Поради неблагоприятната ситуация на трудовия пазар домакинствата се стремят 

да намаляват задлъжнялостта си и са много предпазливи по отношение на 

                                                           

1
 БНБ, Икономически преглед, бр. 4/2008, София, 2009, с. 33. 

2
 Вж. БНБ, Икономически преглед, бр. 3/2009, София, 2009, с. 31. 

3
 Вж. БНБ, Икономически преглед, бр. 1/2009, София, 2009, с. 6. 
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допълнителното задлъжняване. Изследване на Института за икономически изследвания 

при БАН, проведено през 2013 г., определя нагласите на домакинствата към 

кредитирането като “кредитофобия‛.
4
  

Потребителските кредити прекъсват негативната си тенденция на спад, след като в 

края на декември 2013 г. се повишават на годишна база с 2.2%. През следващите месеци 

годишният темп на изменение на тези кредити остава на положителна територия, като 

през август 2014 г. те се увеличават с 0.9%  на годишна база и в края на месеца са 7354.9 

млн. лв. В условията на все още несигурна икономическа среда, политическа 

нестабилност и сравнително висока безработица домакинствата продължават да са 

предпазливи при поемане на нови задължения.   

 По данни от провежданата от БНБ тримесечна анкета за кредитната дейност 

банките проявяват повече гъвкавост по отношение на изискванията към 

кредитополучателите през периода първо тримесечие на 2012 г. – първо тримесечие на 

2014 г. С изключение на третото тримесечие на 2012 г. и последното тримесечие на 2013 

г. през останалите тримесечия в този период се наблюдава смекчаване на стандартите 

по потребителските кредити. Облекчаването на кредитните стандарти обаче не успява 

да стимулира в достатъчна степен търсенето на потребителски кредити. 

Средният годишен процент на разходите
5
 (ГПР) по новодоговорени потребителски 

кредити достига връхната си точка в средата на 2009 г., като спрямо края на 2007 г. 

нараства с 3.6 пр.п. (Фигура 2). От 2009 г. ГПР по потребителските кредити започва 

плавно да намалява. През периода октомври 2011 – август 2014 г. динамиката му е 

променлива и разнопосочна.  С промени в Закона за потребителския кредит, целящи 

поевтиняване на кредитите и влизащи в сила от 23 юли 2014 г., на банките се забранява 

да събират  такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на 

кредита. От данните за ГПР се вижда, че отпадането на някои видове такси и комисиони 

дава ефект в посока понижаване на крайната цена на потребителските кредити. През 

август 2014 г. спрямо юли 2014 г. ГПР по новодоговорени потребителски кредити 

намалява с 0.15 пр.п. до 12.05%. На годишна база понижението е по-осезаемо – през август 

2014 г. в сравнение със същия месец на предходната година ГПР спада с 0.81 пр.п. Най-

вероятно в отговор на отмяната на част от таксите и комисионите банките покачват 

леко лихвените проценти. Средният лихвен процент по нови потребителски кредити през 

август 2014 г. възлиза на 11.14%, като спрямо юли 2014 г. се увеличава с 0.08 пр.п., но в 

сравнение с август 2013 г. намалява с 0.27% пр.п. ГПР и лихвеният процент по тези 

кредити обаче остават над нивата си от 2007 г.  

                                                           

4
 Вж. Гюров, Б. и колектив, Задлъжнялост на домакинствата в България. Проблемни зони, състояние 

и динамика, Национално представително проучване на Института за икономически изследвания 
при БАН, 2013. 
5
 Банките изчисляват годишен процент на разходите за потребителските кредити, който включва 

всички лихвени плащания по кредита, такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, 
извършването на които е условие за отпускането на кредита. Годишният процент на разходите 
изразява реалната цена на кредита. 
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Годишен процент на разходите
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Източник: БНБ (лихвена статистика: лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити за 

сектори нефинансови предприятия и домакинства по оригинален матуритет; годишен процент на 

разходите по нов бизнес по кредити за сектор домакинства по оригинален матуритет); собствени 

изчисления. 

Фигура 2. Лихвен процент и годишен процент на разходите по новодоговорени 
потребителски кредити (среднопретеглени по валути) 

 

От валутния разрез на потребителските кредити е видно, че левът е предпочитана 

валута от кредитополучателите, което е разбираемо като се има предвид, че почти 

всички работещи българи в страната получават доходите си в тази валута.  Към август 

2014 г. 78.64% от потребителските кредити са усвоени в левове (при 94.81% седем години 

по-рано), а 20.96% от кредитите са предоставени в евро (съответно 4.58%). Делът на 

кредитите в други валути е незначителен – 0.40%. 

 Нарастването на безработицата, свиването на доходите, закъсненията при 

изплащането на заплати и повишаването на лихвите по вече отпуснати кредити, като 

отражение на кризата рефлектират върху обслужването на задълженията на 

домакинствата към банките. Делът на лошите и преструктурираните
6
 потребителски 

кредити достига най-високата си стойност в края на ноември 2011 г. –  20.16% при едва 

3.78% в края на 2007 г. (Фигура 3). Това несъмнено оказва ограничаващо въздействие върху 

ръста на кредитите. В края на ноември 2013 г. показателят се свива до 15.75%. За 

редуцирането на дела на лошите и преструктурираните потребителски кредити 

допринася и отписването и продажбата на кредити. След като в края на февруари 2014 г. 

лошите и преструктурираните кредити достигат 16.90% от общата сума на всички 

                                                           

6
 Според използваната от БНБ методология в категорията лоши и преструктурирани кредити се 

включват кредити,  които са преструктурирани  или са с нарушено обслужване с просрочие над 90 

дни.  
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отпуснати кредити за потребление, качеството на потребителския портфейл на 

банките бележи известно подобрение, като делът на тези кредити спада до 16.48% през 

август 2014 г. Данните дават основание да се счита, че пиковият дял на лошите и 

преструктурираните потребителски кредити е преминат и по-нататъшното 

подобряване на качеството на портфейлите от потребителски кредити допълнително 

ще стимулира кредитната активност. Тук трябва да се подчертае, че прегледът по 

продукти показва, че потребителските кредити са с най-ниска степен на 

проблематичност. 
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Източник:  БНБ (парична статистика: кредити на нефинансови предприятия, домакинства и 

НТООД); собствени изчисления. 

Фигура 3. Дял на лошите и преструктурираните  потребителски кредити 

 

 В заключение следва да се отбележи, че в сегашната обстановка 

потребителското кредитиране остава на ниски нива. Неувереността на населението и 

банките относно  перспективите  пред националната икономика се повишава вследствие 

на продължаващата вече втора година политическа нестабилност в страната. 

Вътрешната несигурност се подсилва и от поставянето на 20 юни 2014 г. под специален 

надзор на четвъртата по големина на активите банка – “Корпоративна търговска банка‛ 

АД. В такава среда търсенето на потребителски кредити от страна на домакинствата 

остава слабо, а банките продължават да кредитират предпазливо. За да наблюдаваме по-

осезаем ръст на потребителските кредити първо трябва да станем свидетели на 

подобряване на икономическата ситуация, преодоляване на високата безработица и 

повишаване на доходите на населението.  Поради това очакванията са активността в 

сегмента на потребителското кредитиране в краткосрочен план да се остане слаба, но в 

дългосрочен план съществува потенциал за ръст. 
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Резюме: 

В изследването се прилага непраматричния метод за измерването на банковата 

ефективност – “Анализ на обвиването на данните‚ (DEA). Посредством прилагания 

метод DEA и подхода на посредничеството при дефинирането на входящите 

ресурси и изходящите продукти се изчислява техническата ефективност на 

банките за периода 1999-2013 г. и се регресира с няколко фактора - БВП, 

инфлацията, формата на собственост, реформите в банковия сектор и други 

специфични фактори. Доказва се, че техническата ефективност има положителна 

връзка с БВП, реформите в банковия сектор и чуждестранното участие и 

отрицателна връзка с инфлацията. 

JEL Classification: C14; G21 

Ключови думи: банкова ефективност, “Анализ на обвиване на данните‚ (DEA) 

 

Abstract: 

The study applies a non-parametric method for measuring the bank efficiency – Data 

envelopment analysis (DEA). By using the DEA method and applying the intermediation 

approach in defining inputs and outputs the technical efficiency of banks for the period 

1999-2013 is calculated and regressed with several factors – GDP, inflation, ownership, 

banking sector reforms and other specific factors. The estimated model proves that the 

bank efficiency has a positive relationship with the GDP, banking sector reforms and foreign 

participation in the banks, as well as a negative relationship with inflation. 

JEL Classification: C14; G21 
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1. Въведение 

Банките са основните финансови посредници в България, които акумулират 

съществени финансови ресурси от икономическите агенти, изпитващи излишък 

от средства, и ги предоставят на икономическите агенти, изпитващи недостиг 

на ресурси. Важността и значението им произтича от ролята им за 

икономическото развитие на всяка една страна поради възможностите, които те 

осигуряват за финансиране на продуктивни инвестиции, стоящи в основата на 

реализирането на икономически растеж. Те спомагат за намаляването на 

информационните разходи в икономиката поради по-добрата им информираност за 

икономическите агенти, нуждаещи се от финансови ресурси, и успяват да 

диверсифицират риска. 

Поради съществената им роля, която те изпълняват в икономиката, е от 

значение да се изследва до колко ефективно те могат да извършват своята 

посредническа функция чрез съчетаването на набор от входящи ресурси и 

използването им за производството на предлаганите от тях продукти и услуги. 

Съществуват множество методи за измерването на ефективността на 

производствените единици, основани както на традиционните показатели за 

ефективност (възвръщаемост на активите и на собствения капитал), така и на 

па-сложни методи, основани на производствената граница. Един от подходящите 

методи за измерване на ефективността на банките и често прилагани в 

икономическата литература е методът “Анализ на обвиване на данните “ (DEA), 

който позволява дефиниране на няколко входящи ресурса и изходящи продукта. 

Чрез прилагането на DEA може да се обхване по-пълно поведението на банките 

като финансови посредници, привличащи и предоставящи акумулираните 

финансови ресурси на икономическите агенти за реализирането на предприетите 

от тях инвестиционни проекти. 

Целта на изследването е да се изчисли ефективността на банковата 

система в България за периода 1999-2013 г. като не се използват традиционните 

методи на анализ, а като се приложи именно немапараметричния метод DEA.  

В изследването се защитава тезата, че макроикономическата стабилност 

и динамиката на БВП, инфлацията, формата на собственост, реформите в 

банковия сектор и други специфични фактори влияят върху техническата 

ефективност на банките. 

 Това изследване има своя принос в икономическата литература по няколко 

направления: не са изследвани факторите за изменението на техническата 

ефективност на банките за дълъг период от време с поставяне на акцент само 

върху ефективността на българските банки; изследването разглежда 

ефективността на българските банки като са включени всички банки, 
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функциониращи в изследвания период, а не се само част от по-големите банки, 

каквато е и процедурата при прилагането на подхода при сравнителни 

изследвания с включването на няколко страни. 

Изследването е структурирано по следния начин. Във втора част се прави 

преглед на литературата по отношение на изследванията за ефективността на 

българските банки чрез методите на роизводствените граници. В следващата 

част е представен накратко използвания метод за изчисляване на техническата 

ефективност на банките и са посочените неговите положителни и отрицателни 

черти. В част четвърта се разглежда оценявания модел за факторите, 

определящи техническата ефективност на банките в България. В последната 

част са представени основните изводи.  

2. Преглед на литературата 

Изследванията в областта на ефективността на българската банкова 

система могат да се разделят на две основни групи. Първата група изследвания са 

сравнителни изследвания на ефективността на банките в няколко страни, имащи 

сходен характер. В тях се включват и най-големите банки в България ((Fang, 

Hasan, Marton, 2011), (Bonin, Hasan, Wachtel, 2004; 2005), (Tomova, 2005), (Grigorian, 

Manole, 2002), Sargu, Roman, 2012)). Втората група изследвания се занимава с 

изследване на банковата ефективност само в една страна. Такива са 

изследванията разглеждат банковата ефективност само на банковата система в 

България – Томова и Ненкова (2003), Nenovsky, Chobanov, Mihaylova и Koleva (2009), 

Tochkov и Nenovsky (2009).  

Томова и Ненкова (2003) прилагат метода DEA за измерване на 

ефективността на търговските банки в България и класифицират банките с 

данни за 2001 г. в зависимост от способността им да генерират максимална 

брутна печалба и в зависимост от способността им да оптимизират кредитите.  

Nenovsky, Chobanov, Mihaylova, Koleva (2009) изчисляват ефективността на 

българските банки за периода 1999-2006 г. чрез прилагането на метода DEA и 

доказват, че чуждестранните и големите банки са най-ефективните в 

системата.  

Tochkov, Nenovsky (2009) също прилагат непараметричния метод DEA за 

периода 1999-2007 г. за измерването на банковата ефективност и търсят 

връзката на ефективността на банките с банковите реформи, собствеността, 

капиталова адекватност, пазарен дял и др., и членството на страната в ЕС. 

Стигат до извода, че членството на страна в ЕС води до подобряване на 

банковата ефективност.  

3. Методът DEA за изчисляването на банковата ефективност 

Непараметричният метод DEA е метод за линейно програмиране, който 

позволява да се оцени производствената граница, дефинирана от най-
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ефективните производствени единици, включени в изследването. Ефективността 

на останалите единици се оценява по отношение на тази производствена 

граница, определена от най-ефективните производствени единици, имащи 

коефициент на ефективност 1. Всички производствени единици, имащи 

ефективност по-малка от 1 са неефективни, защото биха могли с по-малко 

входящи ресурси да произвеждат същото количество изходящи продукти.  

Ако една производствена единица разполага с един производствен фактор 

за производството на един продукт, то тогава производствената й граница може 

да се представи графично по следния начин (Фигура 1). 

A. Фигура 1. Производствена граница на производствена единица, използваща един 
производствен фактор 

 

 

 

 

 

 

 

Всички точки, осигуряващи комбинацията на максимално производство при 

определено количество от входящите ресурси, формират производствената 

граница PF. Когато производствената единица използва такова количество 

входящ ресурс, така че да се осигури такова количество от изходящия продукт, 

което да лежи на производствената граница, е налице техническа ефективност 

(technical efficiency). Всички точки, които лежат под границата са технически 

неефективни (например точка А), защото фирмата може да произведе по-голямо 

количество изходящ продукт с наличния входящ ресурс. Следователно точка В е 

технически ефективна. Ако производствената единица се придвижи към точка С, 

то тогава тя ще бъде технически ефективна и ще има максимална 

производителност
2
 и ще произвежда при оптимална възвръщаемост от мащаба.  

Съществуват и други методи за измерване на ефективността – т.нар. 

“Анализ на стохастичната граница‚ (SFA), който също се прилага за изследване на 

ефективността на банките в редица страни, но при него се изисква дефиниране 

                                                           

2
 Често производителността, която се дефинира като отношение на изходящите продукти и 

входящите ресурси се отъждествява с ефективността, но съществува разлика между тях (за 
подробности виж Coelli, Rao, O’Donnell and Batesse (2005)). 

А 

В С 

У (изходящ 

продукт) 

Х (входящ ресурс) 

Производствена граница (PF) 
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на специфичната форма на производствената граница. При DEA не се изисква 

предварително дефинирана форма на производствената функция както се изисква 

при параметричния метод SFA, което е негово предимство. Недостатък на 

метода DEA е това, че той зависи от екстремните стойности и не може да се 

определи дали отклонението от ефективната производствена граница се дължи 

на случайна грешка или на неефективност.  

В изследването е оценена техническата ефективност на банките в 

България за периода 1999-2013 г. Използвани са данни от годишните финансови 

отчети на банките, публикувани от БНБ. Съществуват няколко подхода да 

определянето на входящите ресурси и изходящите продукти, а именно:  подход на 

посредничеството, производствен подход, подход към активите, подход 

потребители-разходи  и подход на добавената стойност  (Pawlowska (2005), 

Andries, Cocris (2010)). В настоящото изследване се прилага подходът на 

посредничеството, който е най-подходящ, особено ако търговските банки се 

занимават основно с привличането на депозити и предоставянето на кредити 

(Andries, Cocris (2010)), какъвто е и случаят в България. Определят се три входящи 

ресурса: труд (заети в банките), капитал (материални и нематериални активи) и 

привлечени депозити, и два изходящи продукта: ценни книжа и общо кредити. За 

изчисляването на техническата ефективност е използвана програмата DEAP 2.1
3
. 

4. Оценяване на факторите, от които зависи банковата ефективност в 

България 

За целите на определянето на факторите, от които зависи банковата 

ефективност, е направен регресионен анализ за периода 1999-2013 г. като 

банковата ефективност е зависимата променлива, а набор от специфични за 

банковата система променливи и за икономическото развитие са използвани като 

обясняващи променливи
4
. Целта е да се определи дали макроикономическата 

стабилност и динамиката на БВП, инфлацията, формата на собственост, 

реформите в банковия сектор и други специфични фактори влияят върху 

представянето на банките.  

Оценява се следния модел: 

nn XbXbXbefficiencyTechnical *.....**_ 2211  ,  (1) 

където:  

                                                           

3
 Виж Coelli, T., A guide to DEAP 2.1: A data envelopment analysis (computer program). CEPEA working 

paper, No 8. 1996 
4
 Авторът осъзнава, че периодът, който е използван е твърде ограничен, но липсват данни от 

балансите на банките по отделни банки за периода преди 1999 г., за да се оцени техническата 
ефективност на банковата система за по-дълъг период.  
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Technical efficiency – техническа ефективност, изчислена с метода DEA 

 Xn –променливи, обясняващи техническата ефективност (растеж на БВП 

(GDP), инфлация (CPI_95), ликвидни активи (LIQ), измерител на реформите в 

банковата сфера (EBRD), дял на чуждестранните банки в общата стойност на 

активите (OWN)) 

Връзката между ръста на БВП и изменението на техническата ефективност 

трябва да е положителна, тъй като в икономика, която расте с високи и 

устойчиви темпове средата е по-предвидима, има възможност за финансиране на 

повече инвестиционни проекти с помощта на банково кредитиране, което 

повишава възможностите за нарастване на кредитите на банките, увеличавайки 

тяхната ефективност. Инфлацията трябва да има отрицателна връзка с 

постигнатата банкова ефективност, тъй като при високи нива на инфлация може 

да се планира по-трудно бъдещето, банките не могат да оптимизират 

използваните входящи ресурси, свързани и с по-големи разходи по привличането на 

депозити и поддържането на текущото ниво на заети лица в системата, което 

води до намаляване на тяхната ефективност. Реформите в банковата сфера, 

изразяващи се в по-добра нормативна база, касаеща надзора върху банковата 

дейност, нейното съответствие с международно приетата практика и 

стандарти, допринасят за по-голямата ефективност на банките поради 

дисциплинирането им и придържането им към определени стандарти
5
. По-

голямото чуждестранно участие в банковата система влияе благоприятно върху 

банковата ефективност поради възможността за използване на натрупания опит, 

технологии и финансови ресурси на чуждестранния инвеститор в дейността на 

опериращата в страната банка
6
. По-високата ликвидност, изразена чрез 

притежаване на повече парични средства в каса и резерви на търговските банки, 

би трябвало да има положително влияние върху банковата ефективност, особено в 

условията на паричния съвет в България, когато банките разчитат на 

междубанковото финансиране или на собствените си ресурси
7
. При поддържане на 

                                                           

5
 В литературата има две противоположни мнения по отношение на връзката между банковите 

реформи и банковата ефективност. Така например една група автори оценяват тази връзка да 
бъде отрицателна (Fries, Taci (2005), Tochkov, Nenovsky (2009), докато други считат, че тя е 
положителна т.е. банковите реформи и конкуренцията водят до подобрена ефективност на 
банковата система (Brissmis, Delis, Papanikolaou (2008).  
6
 Съществуват множество изследвания за влиянието на чуждестранното участие върху 

банковата ефективност като се акцентира върху силната положителна връзка между банковата 
ефективност и навлизането на чужди инвеститори в банковата система (Yildirim, Philippatos 
(2007), Koutsomanoli-Filippaki, Margaritis, Staikouras (2008), Bonin, Hasan, Wachtel (2005), Hasan, Marton 
(2003), Clarke, Cull, Shirley (2005), Havrylchyk, Jurzyk (2006)). 
7
 По този начин се обяснява положителната връзка между банковата ефективност и ликвидните 

активи от Tochkov, Nenovsky (2009), оценена за алокативната и разходната ефективност на 
банките в България за периода 2003-2007 г. Съществуват и изследвания, в които се оценява 
положителната връзка между банковата ефективност и ликвидните активи поради това, че 
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достатъчни ликвидни средства за посрещане на нуждите си банките имат и по-

ниски разходи по осигуряването на необходимите средства. 

B. Фигура 2. Банковата ефективност и нейните обясняващи провменливи 

 

Използваните серии са представени на Фигура 2. Преди да се премине към 

оценяване на уравнението е проверена стационарността на зависимата 

променлива и обясняващите променливи
8
. За целта е използван теста за единичен 

корен на Dickey и Fuller (Augmented Dickey-Fuller test). Критичните стойности от 

теста за променливите са представени в Таблица 1. Те показват, че 

техническата ефективност не е стационарна и е интегрирана от първи ред т.е. 

трябва да се използва първата разлика на зависимата променлива.  

C. Таблица 1. Критични стойности от теста за единичен корен и интегрираност 
на променливите 

 

ADF Test ADF Test 

LTE -3.096200 LGDP -2.378900 

D(LTE) -3.340517 D(LGDP) -1.534792 

    D(D(LGDP)) -3.614992 

  I(1)   I(2) 

                                                                                                                                                                                     

колкото е п-голям делът на тези активи в общата тойност на активите е по-малък приносът на 
доходоносните активи в общите приходи (Wezel (2010)). 
8
 При оценяването на модела есе използва логаритмичната стойност на променливата.  
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LCPI_95 -2.133171 LLIQ -4.165191 

D(LCPI_95) -2.289391     

D(D(LCPI_95)) -4.221963     

  I(2)   I(0) 

LOWN  0.210096 LEBRD -4.597319 

D(LOWN) -0.567653     

D(D(LOWN)) -6.643931     

  I(2)   I(0) 

 

Оцененият модел за техническата ефективност чрез метода на най-

малките квадрати е
9
: 

D(LTE) = 1.18*D(D(LGDP)) + 0.38*D(D(LGDP(-3))) - 1.01*D(D(LCPI_95)) 

                                 (0.168548)       (0.093346)          (0.400304)  

 

 

+ 0.9*D(D(LOWN)) + 0.03*LEBRD-0.51*D(LTE(-1))     (2) 

      (0.118403)         (0.004250)          (0.184741)    R2=0.97 

Преди да се интерпретират резултатите  са проверени допусканията за 

нормалност на остатъците (Normality test), липса на серийна корелация между 

остатъците (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test). Направени са 

съответните тестове и те не отхвърлят приетите хипотези за нормалност на 

остатъците и липса на серийна корелация при високо ниво на доверие, при което 

се доказва, че регресията е правилно специфицирана.  

Чрез оценения модел се доказва положителната зависимост на  БВП с 

техническата ефективност като ускоряването на номиналния ръст на БВП с 1 

процентен пункт води до 1.18% увеличение на техническата ефективност. 

Потвърждава се положителната зависимост между чуждестранното участие в 

активите на банковата система и банковата ефективност. По отношение на 

инфлацията, измерена чрез индекса на потребителските цени, се доказва 

отрицателната връзка със зависимата променлива. Реформите в банковата 

сфера, измерени чрез индекса на Европейската банка за възстановяване и 

развитие (ЕБВР) за реформа в банковата сфера, показват положителната връзка 

с банковата ефективност като при повишаване на индекса с 1 пункт, банковата 

ефективност се увеличава с 0.03%. Ликвидните активи като дял от общите 

активи в банковата система са статистически значими за банковата 

ефективност в страната, но ако се включи и индексът на реформи в банковия 

сектор те стават статистически незначими, поради което са изключени от 

уравнението. Банковата ефективност се влияе от стойността на променливата 

                                                           

9
 В скоби са представени стандартните грешки на коефициентите. 
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през предходната година, което се обяснява с последователността на вземането 

на решения от банките по отношение на управление на постигната от тях 

ефективност. 

5. Заключение 

В изследването е приложен един нетрадиционен метод за измерване на 

техническата ефективност на банките в България – метода DEA, който позволява 

съчетаване на няколко входящи ресурса и няколко изходящи продукта. Чрез така 

изчислената ефективност на банковата система в България за периода 1999-2013 

г. е направена оценка на връзката на ефективността с редица фактори, 

характеризиращи макроикономическото развитие на страната и специфични за 

банките дейност. С помощта на оценения регресионен модел се доказва 

положителната връзка на техническата ефективност с БВП, реформите в 

банковия сектор и чуждестранното участие в активите на банковата система 

както и отрицателната връзка между ефективността и инфлацията.  
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Резюме 

В настоящото изложение представяме предизвикателствата пред 

компаниите от реалния бизнес в България във връзка с осигуряването на 

финансиране на дейността им за периода 2013-2014 г. Разглеждат се основните 

аспекти на банковото кредитиране като основна форма на финансиране и 

тенденциите по отношение на цената на финансиране, изискваните обезпечения, 

размерът на отпусканите кредити, срочността, предназначението и 

структурата на кредитните експозиции и влиянието им върху бизнеса. 

Ключови думи: край на кризата, банков сектор, цена на финансиране, 

стойност на обезпечения, лихвени проценти и обеми на кредитиране, 

икономически растеж. 

 

Abstract 

In this paper we present the challenges faced by the companies in the real business 

in Bulgaria related to the provision of funding for their activities in 2013-2014. We consider 

the main aspects of bank lending as a basic form of financing and trends in the cost of 

financing, required collateral, the amount of lending, maturity, purpose and structure of 

credit exposures and their impact on business. 

Key words: crisis’s end, banking sector, cost of capital, value of collateral, interest 

rates and volumes of credit exposures, economic growth. 
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Кризата – докога и накъде след това? 

Настъпването на финансовата и икономическа криза през 2007 година и 

разпространението й в голяма част от света предизвика съществени промени в 

управлението на бизнеса, по-конкретно оптимизацията на краткосрочните 

инвестиции и достъпа до финансиране. Според Томас Пели (2013)
1
 европейската 

криза, свързана със стагнация в икономиките на всички държави от съюза и 

увеличаване на публичните дългове, ще продължи дълго време, ако неолибералният 

модел не бъде заменен скоро.  Алън Блиндър и Марк Занди
2
 отбелязват, че още през 

2010 година в САЩ фискалните стимули и регулациите на банковите и 

финансовите пазари са довели до съществено подобрение в редица показатели 

като БВП, безработица, заплащане на труда, както и стабилизиране на 

финансовия сектор. Крейг Елуел (2013)
3
 също говори за дълбочината на кризата в 

периода 2007-2009 година и твърди, че възстановяването на икономиката е 

започнало още около средата на 2009 година. Използва се терминът “следкризисна 

икономика‛. Същевременно се отбелязва, че последиците от кризата се оказват 

доста дълбоки и са необходими допълнителни мерки за възстановяване на щетите 

върху пазара на труда и нарастването на публичния дълг.  

В изказване на Председателя на Европейската комисия Барозу от 2013 

година се заявява, че краят на кризата за Еврозоната се вижда, но политическата 

несигурност се явява основен задържащ фактор за растежа
4
. Икономическият 

растеж в Еврозоната е възстановен относително бързо, но до твърде ниски нива. 

В това отношение България не се отклонява съществено от тенденциите в 

Германия и средно за 28-те страни от ЕС. Очакванията са за годишен растеж от 

1,4-2% през тази и следващата година според ревизираните прогнози на МВФ от 

октомври 2014 г.
5
, тоест посоката е обнадеждаваща и силно зависима от 

потенциала за износ към страните от ЕС и активността в най-развитите 

държави от съюза. Безработицата от своя страна към септември 2014 г. 

намалява до 10,5% по данни от НСИ. Международната нестабилност и кризите в 

Украйна, Сирия, Ирак също влияят върху потенциала за растеж, който се крие 

преди всичко в структурните възможности на икономиките и не може да разчита 

самостоятелно на кредитното стимулиране.  
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Източник: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

По отношение на безработицата като основен макроикономически 

показател е налице процес на нарастване в резултат на кризата, като 

тенденцията за България следва средните стойности за 28-те страни от ЕС, но 

се отклонява в последните години спрямо развитите държави като САЩ и 

Германия. Очевидно кризата създаде деформации, които няма да се преодолеят в 

краткосрочен времеви хоризонт, а тежестта от тях ще задържа растежа поне 

няколко години напред. Подобен фактор е и загубата на стойност на активите – 

земи, жилища, оборудване и др. 

 

Източник: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

Може да се обобщи, че с помощта на мощно публично (фискални и 

монетарни инструменти) и частно въздействие (подобрено фирмено управление), 

светът постепенно се връща на пътя на растежа, като до голяма степен успява 

да се справи с причините за кризата, но все още не са преодоляни дълбоките 
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последствия в икономическата реалност и обществото като цяло. Тези 

деформации вероятно ще доведат до дългосрочни промени в организацията на 

финансовата дейност (банкови съюзи, нови регулации – Базел 3, фискални съюзи и 

др.), ще нарастне значението на политическата стабилност и подходите за 

осъществяване на властта в икономиката, както и постепенно ще се изменя 

връзката между ролята на финансирането и нарастването на продажбите за 

бизнеса. Кризата приключи, но предизвиканите промени в обществото и 

финансовата система ще променят съществено влиянието й върху 

икономическото развитие. 

 

Предизвикателства пред финансирането на компаниите в България 

през периода 2013 – 2014 година 

В периода на икономически растеж в началото на 21 век у нас, банковият 

сектор се превърна в основен двигател за увеличаването на производството и 

износа посредством кредитирането. Настъпилата през 2008 година криза принуди 

банките да се отдръпнат и да оптимизират дейността си, което силно затрудни 

финансирането на компаниите и ги тласна към увеличаване на разходите за лихви 

и такси, нарастване на междуфирмената задлъжнялост, изоставяне на нови 

инвестиционни проекти, свиване на дейността, осигуряване на допълнителни 

обезпечения, несъстоятелност.  

Според актуален анализ на Елана трейдинг от 2014 година
6
, основни 

характеристики на банковия сектор през 2013 г. са умерен ръст на активите, 

висок дял на големите банки в кредитирането и печалбите, изоставащ ръст на 

кредитите спрямо депозитите, намаляване на дела на корпоративното 

кредитиране в общия портфейл, очаквания за икономически растеж в следващите 

години. Настъпването на финансовата криза след 2008 година в България ограничи 

достъпа до финансиране за българските компании и увеличи цената на 

финансиране на бизнеса. Последващата икономическа криза предизвика 

намаляване на поръчките, фалит на редица малки и средни предприятия и забавяне 

на икономиката като цяло. Периодът 2013-2014 година в България е интересен 

преди всичко като нестабилен от политическа гледна точка и същевременно 

след-кризисен с положителна перспектива за бъдещето. Тези процеси са съчетани 

с дълбоки последствия от кризата за икономиката като например голям брой на 

фалитите на компании (от порядъка на няколко хиляди по данни на Кофас България), 

висок дял на лошите кредити в банковата система (22-23% към средата на 2014 г. 

по данни на БНБ), нисък ръст на кредитирането. Банките често твърдят, че една 

                                                           

6
 Български банков сектор (обзор), Анализ на Елана трейдинг, април 2014 г. 
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от основните причини за задържането на кредитирането е липсата на добри 

проектни предложения, а капиталовата им адекватност и свободните ресурси 

притежават достатъчен потенциал да осигурят нуждите на развиваща се 

икономика в условията на бъдещ растеж.   

Текущите предизвикателства пред финансирането на фирмите за 

последните близо две години у нас могат да се класифицират в две основни групи – 

засягащи текущи кредитни експозиции и свързани с получаване на ново 

финансиране. Към тези групи можем да включим следните проблеми - промяна в 

стойностите на обезпеченията, промени в цената на финансиране (вкл. лихвени 

проценти и такси), затруднен достъп до финансиране поради липса на 

инвеститорски интерес (включително рекорден минимум в чуждестранните 

инвестиции), висок дял на необслужваните кредити, въпреки че политиката на 

обезценка доведе и до относително намаление на кредитния риск.  

Един от съществените фактори за бизнеса е цената на кредитното 

финансиране, формирана предимно от лихвените проценти: 

 

Източник: Статистика на БНБ (www.bnb.bg) 

Спадът на лихвените проценти само за периода 2013 - август 2014 година е 

с близо 30%, като се наблюдава и увеличаване на променливостта и динамиката 

на лихвените проценти при изключително ниски нива на базисните лихвените 

проценти, близки до 0 (например 3-месечен EURIBOR, SOFIBOR и др.). Това е 

съществен фактор за бизнеса, освобождаващ ресурс от порядъка на милиард 

левана годишна база. Разглежданите тенденции на постепенно намаление са 

дългосрочни, но все още цената остава висока в сравнение с близките до 0 
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лихвени проценти в страните от Централна и Западна Европа поради страновия 

риск.  

При обемите на кредитиране се забелязва плавно увеличаване на 

кредитирането в лева (на месечна база), като в периода 2013-2014 стойностите в 

двете валути се доближават. Нарастването на кредитирането в лева вероятно 

се свързва с обезценката на еврото, която към октомври 2014 г. е особено 

актуална. Динамиката на кредитиране в последните две години се увеличава, 

особено през 2013 г. се достигат месечни равнища отпреди кризата, също през 

април 2014 г. Тези непостоянни тенденции показват несигурност и стихийност в 

системата, което се потвърждава и от ниския среден ръст в кредитирането за 

разглеждания период. Очакванията са кредитната активност да преследва 

икономическия растеж, но да не се ангажира в генерирането на бизнес активност, 

както се случи преди кризата. Факт е, че корпоративните кредити нарастват 

постепенно, но темповете са близки до 0 (0,4% към края на 2013 г. по данни на 

БНБ) в сравнение с над 30% през 2008 година.  

 

Източник: Статистика на БНБ (www.bnb.bg) 

Цените на обезпеченията също се изменят, макар че този процес 

частично се компенсира от втвърдяването на банковата политика и 

увеличаването на сконтовия процент при приемане на обезпечения и търсене на 

допълнителни гаранции и разширяване на обхвата на колатерала. През 2013 г. 

например по данни на НСИ
7
 се наблюдава увеличаване на цените на земеделската 

земя с около 8,6% спрямо предходната година, както и на рентите за декар с близо 

                                                           

7
 http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/AgrLand_2013_KE06BAP.pdf 
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12%. Текущите цени на жилищнтие имоти средно за страната достигат 

равнищата от 2006 г. по време на икономическия растеж в България, но 

намалението спрямо най-високите стойности от 2008 г. е около 36% по данни на 

НСИ
8
. Това означава, че стандартни обезпечения чрез ипотеки от 120-130% 

процента преди кризата се налага да бъдат допълвани или разширявани чрез 

допълнителни гаранции, като се има предвид наложения от практиката сконтов 

процент от около 30%, прилаган от банките. 

Не на последно място негативно влияние оказва нестабилната 

политическа обстановка в страната, в комбинация с атаките върху банковия 

сектор и ограничените възможности за въздействие на държавните институции 

и съществуващото законодателство и практика у нас през 2014 година. Формира 

се нещо като реверсивен кредитен риск – кредитните институции сами създават 

допълнителни рискове за бизнеса (а не обратно), който сам по себе си е в 

затруднено положение и в силно конкурентна среда с европейските и световни 

крупни компании и монополни структури. Говори се за политическа или държавна 

обвързаност на банки или обвързаност с конкретни видове бизнес, стремеж към 

вмешателство в бизнеса, дори отнемане на бизнес. Друг проблем е и относително 

ограничения пазар и силната сегментация на банковия пазар и предлаганите 

продукти. Изборът и достъпът до банкови услуги за българския бизнес не е 

толкова голям, колкото изглежда, тъй като основните и най-големи банки са три и 

конкуренцията между останалите се гради предимно върху предлагане на 

конкретни услуги или схеми на финансиране, при това при по-висока цена и 

изисквания за обезпечаване, собствено участие, гаранции и др.   

Като заключение можем да кажем, че трябва да се намерят конкурентни 

предимства и да се проведе амбициозна държавна политика за привличане на 

инвестиции, които да форсират икономиката с наличния кредитен ресурс, а не 

обратно. През последните две години се наблюдават положителни тенденции, 

които неуверено ни водят в правилната посока, но засега не са достатъчни, за да 

демонстрират ясна перспектива пред българската икономика. Налице е 

едновременно растеж на БВП, лек ръст в кредитирането, намаляване на цената и 

затруднен достъп до финансиране, поевтиняване на обезпеченията, увеличаване 

на регулациите. Възможно е структурните несъвършенства и задълбочилите се 

дисбаланси в обществото и бизнеса след кризата, в комбинация с ограничените 

инвестиционни възможности, да забавят възстановяването на страната на пътя 

на растежа. Повечето анализатори и данни показват, че кризата се преодоля 

бързо, но промените в икономиката и финансовия сектор ще се впрегнат 

                                                           

8
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постепенно като движеща сила на развитието в средносрочен хоризонт. 

Българските компании трябва да подобрят текущото си управление и да се 

ориентират към икономически добре насочени проекти в отраслов и географски 

аспект, които да създадат растеж, който да се възползва от финансовите 

ресурси и да преодолее като следствие сериозните негативи от най-голямата 

финансова и икономическа криза в света през последните десетилетия. Към 

момента банковият сектор е в известна степен неориентиран и въпреки 

наличните ресурси, не е най-добрият възможен спътник на бизнеса след дълбоките 

изменения в резултат на кризата. Свръхрегулиран, преобезпечен, печеливш, скъп, 

рисков и алчен в недалечното минало, даващ противоречиви сигнали и с тъмно 

минало, зле планиращ, фалшив, предпазлив, банковият сектор ще следва посоката, 

в която го отведе потенциалът за растеж на българските и чуждестранни 

компании у нас. Първите доказателства за развитието на тези сложни процеси 

вече се виждат в периода 2013-2014 г.  
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Резюме 

Търговските еластичности са изключително важни  в процеса на 

формулирането на икономическата политика и по-конкретно при прогнозирането 

на външнотърговските потоци. Много често дебатите дали да се провежда една 

или друга външнотърговска политика се свеждат до избор между различни оценки 

и/ или очаквания за поведението на търговските еластичности. Настоящият 

доклад прави кратък преглед на нарастващата и променяща се роля на 

международната търговия. Обсъждат се теоретичните основи и емпиричните 

предизвикателства при боравенето с модели, описващи търговските потоци и в 

частност при изчисляването на търговските еластичности. Предлагат се оценки 

на дългосрочната еластичност (ценова и към дохода) на българския износ и внос.  

 

Abstract 

Trade elasticities are of a paramount importance in the process of formulating eco-

nomic policy and in particular in forecasting foreign trade flows. Very often, the debate 

whether to choose one or the other foreign trade policy boils down to choosing between 

different assessments and / or expectations of the behavior of trade elasticities. This report 

provides a brief overview of the growing and changing role of the international trade. It also 

discusses the theoretical foundations and empirical challenges in applying trade models, 

particularly in the process of estimating trade elasticities. Enclosed are some estimates of 

long-term elasticity (both price and to income) of Bulgarian exports and imports. 

 

Ключови думи: Външна търговия, търговски еластичности, икономическа политика 

Keyword: Foreign trade, trade elasticities, economic policy 
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1 Същност на търговските еластичности и необходимост от 

изчисляването им 

Един от най-важните моменти при анализа на външния сектор е да се оцени 

какъв ще е ефекта върху обемите на търговските потоци при екзогенна промяна 

на относителните цени. От гледна точка на износителите, еластичностите 

измерват устойчивостта при промяна на пазарните условия. От гледна точка на 

вносителите, еластичностите отразяват конкуренцията между местните и 

чуждестранните производители при промени в търсенето. Традиционният подход 

разглежда търговските еластичности като обусловени само и единствено от 

предпочитанията на крайните потребители, т.е. само от страна на търсенето. 

Някои от най-съвременните разработки обаче, прокарват идеята, че 

еластичностите могат да се отнесат и към предлагането като очертават 

връзка между индивидуалните решения на производителите и обемите на 

външнотърговските потоци. Логиката е следната: поради наличието на различни 

тарифни и нетарифни ограничения, цените на международно търгуваните стоки 

не винаги са подвластни на закона за единната цена, в следствие на което 

фирмите са принудени да взимат конкретни решение дали да влязат или да 

излязат от даден пазар съобразно цялата налична информация. В този случай 

обемите на търговията са повлияни от промяната на относителните цени (под 

формата на тарифи или други допълнителни разходи) – т.е. имаме проява на 

търговска еластичност, но такава, която е обусловена от предлагането, а не от 

търсенето. Този подход е интересен и обещаващ, но труден за прилагане поради 

изискването за силно дезагрегирана статистическа информация . 

Ефектите от обезценката или поскъпването (съответно девалвацията или 

ревалоризацията) на националната валута върху текущата сметка на платежния 

баланс са от изключително значение при провеждането на икономическата 

политика. В условията на паричен съвет въпросът за номиналния валутен курс не 

стои на дневен ред, доколкото стойността на националната валута е фиксирана 

към резервната валута. Това обаче не отменя действието на ефектите на 

реалното обезценяване или поскъпване. В приложната икономика отдавна е 

наложено правилото на Marshall-Lerner, което постулира, че ефектите на 

валутния курс се чувстват само когато сборът от абсолютните стойности на 

ценовите еластичности на износа и вноса е по-голям от единица. Това е 

изключително важен момент, който пренасочва вниманието от номиналните 

промени в равнището на валутния курс към структурата и характеристиките на 

външнотърговските потоци, основна роля в която играят еластичностите. 

2 Методология 

Конкретните изчисления на търговските еластичности в България се 

основават на традиционните уравнения описващи търсенето на износ и внос, 
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съчетани с техниката на коинтеграционния анализ. Изборът на коинтеграционния 

подход се дължи на възможностите които той предлага по отношение на търсене 

на дългосрочна равновесна връзка между две или повече променливи. 

Икономическата интерпретация на този подход е съвсем проста – 

краткосрочните отклонения от дългосрочния тренд не са от съществено 

значение, ако има силна дългосрочна връзка. В по-технически план, две (или повече) 

стационарни променливи могат да са в дългосрочна връзка ако девиацията на 

дългосрочния тренд също е стационарна, което означава, че променливите са 

коинтегрирани. Съществуват различни методи за оценки на коинтеграционни 

зависимости. В конкретното изследване е използван метода ARDL (Auto Regressive 

Distributed Lag) разработен от Pesaran и Shin.
1
 Предпочитанията към този метод 

се обясняват с приложимостта му независимо от степента на интегрираност на 

променливите  - могат да са както I(0), така и I(1). На практика това означава, че 

не е абсолютно задължително (въпреки че е препоръчително) да се тестват 

променливите за степента на тяхната интегрираност и да се спазва правилото 

за еднаквост на тази степен при всички променливи в специфицираното 

уравнение. ARDL методът позволява относително по-точни оценки при по-малки 

извадки – проблем който е често срещан при изчисления за развиваща се 

икономика с чести структурни промени. Нещо повече – в случаите, когато всички 

променливи са интегрирани от първа степен, I(1), тогава при изчисляването на 

дългосрочните еластичности не е задължително да се увеличава броят на 

регресорите за да се коригира остатъчната автокорелация.  

В общи линии, методът ARDL може да се характеризира като двуфазов. 

Първата фаза се състои от две стъпки. Първо се тества за дългосрочна връзка 

между променливите. За тази цел се оценява специфичен модел за корекция на 

грешката на ARDL-модела (т.н. ECM – error correction model). Втората стъпка се 

състои в тестване за наличие на коинтеграционен вектор. При наличие на 

коинтеграционен вектор се преминава към втората фаза, която е редуциране на 

модела чрез тестове за оптималния брой лагове и изчисляване на коефициентите 

на краткосрочна и дългосрочна връзка. В по-конкретен план става въпрос за 

следното: Ако уравнението е само с една обясняваща променлива, то може да се 

запише като: 

𝑦𝑡 = 𝛼 +  𝛽𝑥𝑡 + 𝜀𝑡 ,  

(1) 

където yt и xt са съответно зависимата и обясняващата променлива (например 

обемът на вноса и доходът, или обемът на вноса и относителните цени), α и β са 

                                                 
1
 Pesaran, M. H. and Shin, Y, (1995) An Auto Regressive Distributed Lag Modelling Approach to Coin-

tegration Analysis. Centennial Volume of Ragnar Frish, Cambridge University Press. 
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коефициентите които трябва да се изчислят, а εt е векторът на остатъчните 

стойности (грешката), то тогава моделът ARDL (p,q), произтичащ от уравнение 

(1), би имал следния вид: 

∆𝑦𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝑖∆𝑦𝑡−𝑖 +  𝛽2𝑗∆𝑥𝑡−𝑗 + 𝜆1𝑦𝑡−1 + 𝜆2𝑥𝑡−1 + 𝜀𝑡
𝑞
𝑗=0

𝑝
𝑖=1 , 

(2) 

където първата половина на уравнението, в която се оценяват коефициентите β, 

описва краткосрочната връзка между зависимата и обясняващата променливи, а 

втората половина, в която се оценяват коефициентите λ, описва дългосрочната 

връзка. Изчисленията на коефициентите са извършват при различна стойност на 

лаговете (p,q) като се държи сметка за възможно възникване на проблеми с 

автокорелацията. Втората стъпка е тестване за наличие на дългосрочна връзка, 

която се установява чрез тестване на нулевата хипотеза Н0: λ1 =  λ2 = 0
2
. При 

положение, че нулевата хипотеза е отхвърлена се преминава към втората фаза – 

избор на оптимален ARDL модел, т.е. избор на оптималната дължина на лаговете и 

изчисляване на коефициентите на дългосрочна и краткосрочна връзка. Последното 

се извършва на основата на уравнение (2)
3
, което задава и коригиращия 

механизъм, или с други думи бързината с която зависимата променлива се връща 

към равновесното състояние (steady state).  

3 Спецификация на уравненията, данни и резултати 

За изчислението на еластичностите към цените и дохода се използват 

следните уравнения за търсенето на износ и внос: 

𝑙𝑛𝑋𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝑙𝑛𝑊𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛼2𝑙𝑛𝑅𝑃𝑋𝑡 + 𝜖𝑡  

(3) 

𝑙𝑛𝑀𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐷𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑅𝑃𝑀𝑡 + 𝜖𝑡   

(4) 

където 𝑋𝑡   и 𝑀𝑡  са реалните обеми на износ и внос, 𝐷𝐺𝐷𝑃𝑡  и 𝑊𝐺𝐷𝑃𝑡  са съответно 

реалните обеми на БВП произведен в страната и в света, а 𝑅𝑃𝑋𝑡  и 𝑅𝑃𝑀𝑡  са 

относителните цени съответно на износа и вноса
4
, 𝛼1и 𝛽1 са еластичностите 

към дохода съответно на износа и вноса, а 𝛼2 и 𝛽2 са ценовите еластичности 

съответно на износа и вноса. Реалният износ и внос (в евро) са изчислени като 

                                                 
2
 Отхвърлянето на нулевата хипотеза е на основата на критичните стойности на т.н.  F-

статистика, която има различни стойности в зависимост от това дали променливите са I(0), или 
I(1). 

3
 Уравнение (2) е само примерно и включва само една променлива. Конкретните изчисления 

на еластичностите на износа и вноса се извършват на основата на уравнения (3) и (4) които 
включват две обясняващи променливи. 

4
 𝑅𝑃𝑋𝑡  е изчислено като отношение на вътрешните цени на износа към световните цени, а 

𝑅𝑃𝑀𝑡  е изчислено като отношение на международните цени на вноса към вътрешните цени. 
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стойностните обеми са дефлирани със съответните ценови индекси. Реалният 

БВП за страната е изчислен като номиналните стойности за съответния период 

са дефлирани с дефлатора на БВП. По отношение на световния БВП са използвани 

стойностите на дефлаторите за съответните страни и съответните периоди. 

Относителните цени на износа са изчислени като отношение на индекса на 

износните цени в България (по данни от НСИ) към световните цени, като за целта 

е ползвана статистическата база данни на МВФ за цените на основните 

продукти. Относителните цени на вноса са изчислени като отношение между 

индексите на вноса (по данни на НСИ) и индексите на потребителските цени (по 

данни на НСИ). 

3.1 Стационарност 

Променливите в уравнения (3) и (4) са тествани за реда на интегрираност 

(наличие на единичен корен) с помощта на ADF (Augmented Dickey-Fuller) и PP (Phil-

lips-Perron) тестове от иконометричния пакет EViews 7.2. Резултатите са 

показани в таблица. 

Таблица 1 

СТАЦИОНАРНОСТ НА НИВАТА НА ПРОМЕНЛИВИТЕ 

Променлив

а 

ADF тест PP тест 

Оптимале

н лаг 

t - 

статистик

а 

Критичн

а 

стойнос

т при 1% 

Ред на 

интегриранос

т 

Newey

-West 

Z(t) - 

статистик

а 

Критичн

а 

стойнос

т при 1% 

Ред на 

интегриранос

т 

LX 0 -3.541 -4.161 I(1) 1 -3.568 -4.161 I(1) 

LM 4 -2.504 -4.180 I(1) 6 -3.021 -4.161 I(1) 

LDGDP 4 -1.453 -4.180 I(1) 6 -5.085 -4.161 I(1) 

LWGDP 1 -2.864 -4.165 I(1) 1 -1.888 -4.161 I(1) 

LRPX 1 -4.743 -4.165 I(0) 7 -2.835 -4.161 I(1) 

LRPM 0 -2.636 -4.161 I(1) 0 -2.636 -4.161 I(1) 

 

При използването на ADF теста е използван Swarchz-Bayesian критерий за 

определяне на оптималния брой на лаговете, а при  PP теста е използван критерия 

на Newey-West. Както следваше да се очаква, преобладаващата част от 

променливите не са стационарни, което налага повтаряне на теста, но по 

отношение на първите разлики на променливите. 

Таблица 2 

СТАЦИОНАРНОСТ НА ПЪРВИТЕ РАЗЛИКИ НА ПРОМЕНЛИВИТЕ 

Променлив

а 

ADF тест PP тест 

Оптимале

н лаг 

t - 

статистик

Критичн

а 

Ред на 

интегриранос

Newey

-West 

Z(t) - 

статистик

Критичн

а 

Ред на 

интегриранос
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а стойнос

т при 1% 

т а стойнос

т при 1% 

т 

∆LX 1 -7.623 -4.170 I(0) 20 -13.596 -4.165 I(0) 

∆LM 3 -2.400 -4.180 I(1) 4 -12.629 -4.165 I(0) 

∆LDGDP 5 -3.289 -4.192 I(1) 11 -14.565 -4.165 I(0) 

∆LWGDP 1 -6.893 -4.170 I(0) 13 -4.418 -4.165 I(0) 

∆LRPX 3 -6.893 -4.180 I(0) 13 -7.479 -4.165 I(0) 

∆LRPM 0 -6.827 -4.165 I(0) 5 -7.058 -4.165 I(0) 

 

Данните от Таблица 2 показват, че преобладаващата част от 

променливите са интегрирани от първи ред I(1). От гледна точка на 

построяването и изчисляването на ARDL модела това няма особено голямо 

значение
5
, но има значение при избора на критичните стойности на F-

статистиката при тестването на хипотезата за наличие на дългосрочна връзка 

между обемите на износа и вноса от една страна (зависимата променлива) и 

дохода и цените от друга страна (обясняващите променливи). 

3.2 Наличие на коинтеграционен вектор 

След тестовете за стационарност и при условие, че няма променливи 

интегрирани от втори ред I(2), може да се пристъпи към изграждането на ARDL 

модел. Този модел се използва за оценка на връзките между обемите на износа, 

относителните цени на износа и дохода в останалия свят и се построява на 

основата на уравнение (3). Подобен е моделът, основан на уравнение (4), при 

оценката на връзките между обемите на вноса, относителните цени на вноса и 

дохода в страната. По-нататък ще бъдат коментирана методологията само на 

последното уравнение, като всички бележки и коментари са валидни и по 

отношение на уравнението на търсене на износ и съответно еластичностите на 

износа. Резултатите от тези изчисления ще бъдат показани в таблици без да се 

коментира методологията. 

Важен проблем е определянето на броя на лаговете. Иконометричната 

литература постулира, че в случаите когато се използват тримесечни данни е 

препоръчително да се започнат тестовете с 4 лага, които впоследствие могат 

да се намалят. Съществуват различни диагностициращи тестове
6
, които 

помагат за по-точното установяване на оптималния брой, като основно правило е 

                                                 
5
 Всъщност има значение, доколкото задължително условие при изграждането и 

оценяването на ARDL модел е нито една променлива да не е I(2). 
6
 Сред най-известните и най-често използвани са: Bayes Information Criterion (BIC); Schwarz 

Information Criterion (SIC); Hannan-Quinn (HQ) IC; Akaike Information Criterion (AIC). 
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да се търси възможно най-голяма степен на компактност на модела. На основата 

на тези тестове стойността на максималния лаг както за търсенето на износ, 

така и за търсенето на внос бе определена на 3.   

От съществено значение при търсене на дългосрочна връзка чрез ARDL 

модел е параметрите да се оценят на основата на пълен модел (без рестрикции 

върху отделните променливи), включващ корекция на грешката (Unrestricted Error 

Correction Model). Следвайки методологията предложена от Banerjee 
7
, с помощта 

на прости линейни преобразования уравнение (20), което на практика 

представлява векторен авторегресионнен модел (Vector Autoregressive Model - 

VAR), може да бъде пренаписано във вид на векторен модел с корекция на грешката 

(Vector Error Correction Model - VECM): 

∆𝐿𝑀𝑡 = 𝛽0 + 𝛽11Δ𝐿𝑀𝑡−1 + 𝛽12Δ𝐿𝑀𝑡−2 + 𝛽13Δ𝐿𝑀𝑡−3 + 𝛽21Δ𝐿𝐷𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛽22Δ𝐿𝐷𝐺𝐷𝑃𝑡−2 +

+ 𝛽23Δ𝐿𝐷𝐺𝐷𝑃𝑡−3 + 𝛽31Δ𝐿𝑅𝑃𝑀𝑡−1 + 𝛽32Δ𝐿𝑅𝑃𝑀𝑡−2 + 𝛽33Δ𝐿𝑅𝑃𝑀𝑡−3 + 𝜆1𝐿𝑀𝑡−1 +

+ 𝜆2𝐿𝐷𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝜆3𝐿𝑅𝑃𝑀𝑡−1  

     (5) 

Уравнение (5) се оценява посредством стандартния метод на най-малките 

квадрати. След обичайните тестове за нормалност на разпределение на 

остатъците и серийна корелация
8
 се пристъпи към тестване на хипотезата за 

наличие на коинтеграция между променливите LM, DGDP, RPM. Както бе 

споменато по-горе, нулевата хипотеза e H0: λ1 = λ2 = λ3 = 0. Нейното 

потвърждаване или отхвърляне се извършва на основата на изчисленото 

уравнение (5) като се налага рестрикция на коефициентите λ1, λ2 и λ3 съобразно 

нулевата хипотеза. Стойностите на F-статистиката на теста на Wald се 

сравняват с горната и долната граница на предварително изчислени критични 

стойности
9
. Ако F-статистиката не попада между горната и долната граница 

може да се направи заключение относно наличие или не на коинтеграция. Когато 

стойността на F-статистиката е по-голяма от горната граница, нулевата 

хипотеза се отхвърля т.е. променливите имат дългосрочна връзка. Когато 

стойността на F-статистиката е по-малка от долната граница, нулевата 

хипотеза не може да се отхвърли. Когато стойността на F-статистиката 

попада между долната и горната граница не може с категоричност нито да се 

                                                 
7
 Banerjee Anindaya., et al.‟Cointegration,  Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-

stationary Data‟ Oxford University Press 
8
 Тези тестове са извършени  с помощта на теста на Jargue-Bera (нормалност на 

разпределението) и Lagrange multiplier тест за серийна корелация. 
9
 В конкретното изследване са използвани критичните стойности изчислени от  Paresh 

Kumar Narayan в “Reformulating Critical Values for the Bound F-statistics Approach to Cointegration” Monash 
University, Discussion Paper #2/2004, ISSN 1441-5429 и на Pesaran, M.H. and Shin, Y. “An Autoregressive 
Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis” Centennial Volume of Ragnar Frisch, Cam-
bridge University Press, 1997. 
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отхвърли, нито да се потвърди нулевата хипотеза. В Таблица 3 са представени 

резултатите от F-статистиката на теста на Wald заедно с критичните 

стойности на Narayan и Pesaran и Shin. 

Таблица 3 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА ЗА КОИНТЕГРАЦИЯ 

Нулева хипотеза Тест на Wald 
Критични стойности на 

Narayan 

Критични стойности на 

Pesaran and Shin 

H0: λ1 = λ2 = λ3 = 0 
F-statistics Probability 

Долна 

граница 

I(0) 

Горна 

граница 

I(1) 

Долна 

граница 

I(0) 

Долна 

граница 

I(1) 

5.7256 0.0030 3.048 4.002 3.7891 4.8664 

 

Резултатите от Таблица 3 категорично отхвърлят нулевата хипотеза, 

което означава наличие на коинтеграционна връзка между променливите и 

позволява по-нататъшна работа върху уравнение (5) с оглед неговото редуциране. 

Отново се използват диагностициращите тестове за определяне на оптималния 

брой лагове (BIC, AIC, SIC и H-QIC). Съгласно тестовете, пълният ARDL(3,3,3) 

модел може да се сведе до ARDL(1,1,1), като по този начин уравнение (5) се 

редуцира до: 

𝐿𝑀𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑀𝑡−1 + 𝛽2𝐿𝐷𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛽3𝐿𝐷𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛽4𝐿𝑅𝑃𝑀𝑡 + 𝛽5𝐿𝑅𝑃𝑀𝑡−1 

(6) 

На основата на уравнение (6) се изчисляват дългосрочните коефициенти на 

еластичност към дохода (𝛽2) и ценова еластичност на вноса (𝛽4). Резултатите са 

показани в Таблица 4 (отнасящи са до вноса) и Таблица 5 отнасяща се за износа. 

Таблица 4 

ДЪЛГОСРОЧНИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ТЪРСЕНЕТО НА ВНОС НА ОСНОВАТА НА ARDL(1,1,1) 

Променлива Коефициент Стандартна грешка t-статистика Вероятност 

Зависима променлива LM (логаритъм на обемите на вноса); 

52 наблюдения (Q1 2001 – Q4 2013) 

LDGDP 0.627 0.092 6.817 0.000 

LRPM -0.566 0.354 -1.956 0.067 

 

Таблица 5 

ДЪЛГОСРОЧНИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ТЪРСЕНЕТО НА ВНОС НА ОСНОВАТА НА ARDL(1,1,1) 

Променлива Коефициент Стандартна грешка t-статистика Вероятност 

Зависима променлива LX (логаритъм на обемите на износа);  

52 наблюдения (Q1 2001 – Q4 2013) 

LWGDP 0.911 0.174 5.221 0.000 
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LRPX(-1) 0.132 0.050 2.626 0.011 

4 Интерпретация на получените резултати и заключение 

Българската икономика се характеризира с висока степен на отвореност и 

външно-икономическите фактори винаги са имали изключително важно значение за 

развитието. Тази особеност на националното стопанство (присъща, по принцип, 

на малките икономики) се запазва и дори нараства през последните две и половина 

десетилетия. Доколкото това до голяма степен е предопределено както от 

историческото развитие и географското местоположение, така и от редица 

икономически фактори, страната ни на практика няма разумна алтернатива на 

все по-тясна интеграция в европейското и световно стопанство. Въпреки че 

това се разбира и споделя както от всички икономисти, така и от всички 

политици, наличието на съгласие не прави задачата за оптимално използване на 

външния сектор по-малко сложна.  

Ясно е, че при ограничен вътрешен пазар всяка експортно ориентирана 

икономика се нуждае от по-широк достъп до международните пазари, а външната 

търговия (и особено нарастването на износа) се превръщат в един от най-

важните фактори за икономически растеж. За да може националната икономика 

да се възползва от природните си дадености и производствената си 

специализация е необходима адекватна външноикономическа политика. Това от 

своя страна налага възприемането на изискванията и правилата на 

глобализацията и свързаната с нея световна търговска система. Една голяма 

част от проблемите, отнасящи се предимно до либерализацията на търговските 

потоци, бяха решени с влизането на България в СТО и присъединяването към ЕС. 

Друга част обаче, може би по-важната, отнасяща се до формулирането и 

изпълнението на конкретна държавна политика в областта на външната търговия 

така и не бяха решени.  

Емпиричните данни категорично показват, че отвореността на 

икономиката и експортно-ориентираният растеж донесоха големи ползи за 

редица развиващи се страни. Многобройни са примерите както в Югоизточна 

Азия, така и в Централна и Южна Америка. През последните няколко десетилетия 

няма нито един случай на икономика, която да е регистрирала високи и стабилни 

темпове на икономически растеж, без това да е било съпроводено със значително 

увеличение на обемите на външната търговия. Колкото и безспорни да изглеждат 

успехите на експортно-ориентираните икономики от гледна точка на растежа 

въпросите, около които продължават дискусиите, са относно дългосрочната 

устойчивост на този модел на развитие и появата на нов тип зависимост на 

развиващите се страни от развитите по линия на търсенето. Страховете от 

поява на  нов вид колониализъм се подхраниха след избухването на глобалната 
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финансова криза, когато обемите на световната търговия рязко намаляха основно 

поради свиване на търсенето в развитите страни, което даде основания на много 

икономисти да предрекат възобновяване на протекционизма като икономическа 

политика. 

Ако приемем, че придържането към експортно-ориентиран модел на растеж 

(с всичките му недостатъци) през следващите години е неизбежно, то на преден 

план изниква въпроса как да се осигури оптимална диверсификация на търговските 

потоци (и преди всичко износа) така, че да се осигурят високи и стабилни 

темпове на растеж. Световната практика отдавна е доказала, че връзката 

между степента на отвореност на икономиката и волатилността на 

икономическия растеж е толкова по-слаба колкото диверсификацията е по-голяма. 

От тази гледна точка е от изключителна важност да се поддържа висока степен 

на диверсификация както по отношение на продуктите, така и по отношение на 

пазарите, на които се търгува. За съжаление, данните през последните години 

показват наличието на ясно определен тренд към намаление на диверсификацията 

и повишаване на концентрацията на българския износ – проблем, който излиза 

извън обсега на това изследване, но е от изключителна важност. От тази гледна 

точка, изследванията на търговските еластичностите по групи стоки и с 

различна географска ориентация придобиват още по-голямо значение и 

заслужават по-сериозно внимание от изследователите.   

На основата на резултатите от  използването на техниките на ARDL и 

VECM представени в таблици 3, 4 и 5 може с висока степен на увереност да се 

твърди че съществува дългосрочна връзка между динамиката на износа и вноса 

от една страна и доходите и относителните ценови равнища от друга страна. 

Това заключение може да изглежда тривиално (доколкото такава връзка може да 

се открие на практика във всички малки и отворени икономики), но по-важният 

момент в изследването е да се установят количествените измерения на тези 

взаимовръзки а не просто тяхното наличие или отсъствие. 

Както можеше и да се очаква, данните за България за последните 15 години 

не са в съгласие с неокласическото разбиране валидно за глобалните модели и 

предвещаващо коефициенти на еластичност от дохода близки до единица. Трябва 

да се признае, че икономическата интерпретация се затруднява както от 

относително късия динамичен ред, така и от ефектите на глобалната финансова 

криза която оказа изключително негативно влияние върху обемите на 

международната търговия. За разлика от редица други страни, еластичността на 

търсенето на внос от дохода е под единица. Това донякъде е изпълнено по 

отношение на търсенето на износ (коефициент 0.91), но не е и по отношението на 

функцията на търсене на внос, където коефициентът е значително под единица. 
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Оказва се, че влиянието на дохода и цените имат почти еднакво (макар и с 

различна посока) въздействие върху обемите на вноса. Доколкото все пак 

ценовата еластичност е по-ниска, може да се предполага, че това се дължи на 

липсата на съответни субститути на вътрешния пазар, които да заместят 

вноса. Колкото разликата между двата вида еластичностите е по-голяма, 

толкова тази липса на заместители е по-силна. По отношение на 

еластичностите на износа към дохода се забелязва значително по-висок 

коефициент, което е очаквано за малка и относително силно отворена икономика. 

Както и при вноса, ценовата еластичност е по-ниска, като се оказва, че 

статистически значима е ценовата еластичност с лаг от един период (три 

месеца) – т.е. вносителите реагират по-бързо на ценовите промени отколкото 

износителите, което изглежда логично и оправдано от гледна точка на 

жестоката конкуренция на международните пазари. Прави впечатление обаче 

ниската ценова еластичност на износа, която вероятно също се дължи на 

високата конкуренция. По-неблагоприятно обаче е обяснението, че ниската 

ценова еластичност се дължи на невъзможността на износителите бързо да 

реагират на повишаването на износните цени поради ограничения в обемите на 

производство. Тази хипотеза нямаше възможност да бъде проверена, но е напълно 

допустима и е в съгласие със стагнацията в икономиката която се наблюдава 

през последните пет години.  
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Предимства и недостатъци на облагането  

на финансовите тслтги с ДДС 

 

гл. ас. д-р Петър Стефанов Митев 

 

Резюме 

Облагането на финансовите услуги с ДДС е един от най-комплицираните 

проблеми на съвременната икономическа мисъл в областта на данъчното 

облагане. От една страна поражда изкривяване на относителните цени и 

допълнително свръхданъчно бреме като първи израз на деформация; в следствие, 

за да избегнат щети икономическите агенти деформират икономическото 

поведение, като в частност е налице и опит за избягване на дънъчно облагане. От 

друга страна  облагането на финансовите услуги е технически много трудно, в 

частност почти невъзможно поради вътрешноприсъщи характеристики на 

разглеждания проблем. 

 

Увод 

Облагането на финансовите услуги  с ДДС е Гордиевият възел на практико-

приложните проблеми на данъчното облагане на съвременния етап. Съществува 

мит, който се поддържа в България в условията на преход към пазарна икономика, 

че ако финансовите услуги са освободени от облагане с ДДС- това стимулира 

развитието на банковия сектор, а оттук  и на икономиката като цяло.  

Реално, когато финансовите услуги са необлагаеми или освободени от ДДС – 

това поражда широк кръг от проблеми за заинтересованите икономически 

субекти и икономиката като цяло, включително крайните потребители. По тази 

причина съществува обективна необходимост от подробно и последователно 

разглеждане на проблемите, породени от освобождаването на финансовите услуги 

от ДДС. Прецизирането на анализа на проблемите се свежда до: 

-проблеми на ниво банка (респ. финансова институция);  

-проблеми на ниво краен потребител; 

-проблеми, касаещи икономиката като цяло. 
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Обект на изследване в този доклад е облагането на финансовите услуги с ДДС. 

Предмет на изследване е очертаването на основните характеристики на 

проблематиката в това отношение. Главната причина за освобождаване или 

необлагане (респ. изключване) на финансовите услуги от ДДС е чисто техническа. 

Тя е резултат от концептуалната и техническата трудност в измерването на 

данъчната основа (респ. стойността на сделките) за финансовите услуги, 

предоставяни от банките и други финансови институции. Това е и главният 

научен проблем, с който се ангажира този доклад, който от своя страна е свързан 

с редица други, произтичащи от него, или странични проблеми от по-нисък клас. 

Основна цел  е търсенето на възможности за решението на този проблем. 

 

1. Обосноваване на необходимостта от облагане на финансовите услуги с 

ДДС 

В условията на системата с освобождаване на финансовите услуги от ДДС 

(която е характерна в момента за България), никакъв данък върху добавена 

стойност не се събира върху тях, но в същото време не е разрешен и данъчен 

кредит за възстановяване на ДДС, платен върху доставките, необходими за 

предоставяне на тези финансови услуги. По този начин невъзстновяването на 

ДДС, когато данъчен кредит не е разрешен, създава условия за каскадно 

начисляване на данък върху данък, както при оборотния данък. 

Втори проблем, който възниква е деформация на условията за конкуренция. 

Трети проблем е нарушение  на икономическата неутралност, в частност 

поява на икономическа мощ. 

Четвърто, създават  се условия за бягство от разделението на труда, 

специализацията чрез собствена доставка на фактори за производство и 

суровини (с цел избягване на невъзстановяем ДДС). Разделението на труда и 

специализацията са основните ценности, върху които се крепят устоите на 

икономическата интеграция на ЕС. Освобождаването на финансовите услуги от 

ДДС е фактор, който води до неефективно използване на икономическите ресурси 

и увеличава разходите. 

Аутсорсването на банковите функции се оказва „санкционирано” от по-

висока данъчна тежест. За да се избегне това настъпва консолидиране на 

процесите по предоставяне на финансовите услуги в условия на договорирано 

поделяне на разходите между обединени в групи финансови посредници. 

Пето, друг проблем са изкривяванията на конкуренцията между 

финансовите услуги предоставяни вътре в страната и международни финансови 

услуги, предмет на износ от страна, в която съществуват условия за приспадане 

на ДДС по доставки на фактори за производство чрез разрешен данъчен кредит. 
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Подробното и последователно разглеждане на проблемите, породени от 

освобождаването на финансовите услуги от ДДС включва и по-тежки теоретични 

въпроси (чието изясняване изисква по-обширно изследване) като: 

-невъзможността за компенсиране на платения данък по доставките; 

-начисляването на такси, скрити в марджините; 

-изкривяването на относителните цени; 

-пораждането на свръхданъчна тежест; 

-консолидирането на финансовите институции в групи; 

-появата на икономическа (монополна) сила; 

-нарушаването на условията на конкуренцията. 

 

2. Съществуващи практически проблеми при облагането с ДДС на 

финансовите услуги 

Налице са три основни, ключови проблема. 

Първо, налице  са трудности с точното дефиниране на финансовите услуги, 

които са освободени. Една от причините за това е, че настъпи рязък скок в 

сложността на предоставяните финансови услуги през последните 3 

десетилетия, поради навлизането на Информационната ера в банковите 

технологии. Възникват трудности по поставянето на категорична бариера между 

облагаеми и освободени сделки. 

Друг проблем  са затрудненията, които изпитват финансовите институции, 

предвид обстоятелството, че те предлагат както освободени, така и облагаеми 

услуги. Те трябва да определят в каква степен имат право на данъчен кредит, 

свързан с дължимия данък по доставки на фактори  за производство. 

Трето, налице са проблеми с дефинирането на данъчната основа на широк кръг 

традиционни финансови услуги. Данъчната основа (респ. стойността на 

сделките) за финансовите услуги може да бъде в две основни форми: 

- експлицитно  (явно) изразена данъчна основа, върху която банките и другите 

финансови институции начисляват и съответна експлицитна  (явна) цена на 

предоставена услуга, посредством директно (пряко) таксуване, съгласно публично 

обявена тарифа за банкови такси и комисионни. 

- имплицитно (неявно) изразена данъчна основа, върху която банките и другите 

финансови институции индиректно (косвено) начисляват и съответна 

имплицитна  (неявна) цена, известна  още като скрита такса. 

На тази основа финансовите услуги се делят на: 

 Финансови услуги (транзакции) с експлицитно  таксуване от страна на 

финансовите институции; 
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 Финансови услуги, чиято цена е скрита в банковите марджини.   

Ще разгледаме в последователност спецификата на тези два типа финансови 

услуги. 

2.1. Финансови услуги (транзакции) с експлицитно  (явно) таксуване от 

страна на финансовите институции 

За голям брой финансови услуги банките начисляват директни такси, като 

например: 

-такса за предоставяне на банков кредит; 

-такса за услуга по управление на финансови активи; 

-такси за откриване, поддържане и закриване на банкова сметка; 

-комисионна при теглене на пари в брой над определена сума; 

-експлицитен марджин при начисляване на наказателна лихва при предсрочно 

прекратяване на срочен депозит; 

(Последните две услуги са свързани с такси (комисионни) поради увеличение на 

риска за банката. Този специфичен риск има пазарна цена при такъв тип 

своеобразни услуги.) 

-други. 

Няма никаква причина (или препятствие) да не се облагат с ДДС услугите, 

върху които банките начисляват директна, явно определима такса (респ. 

комисионна). 

2.2. Финансови услуги, чиято цена е скрита в банковите марджини 

Затруднението по точното определяне на данъчната основа е особено 

отчетливо при традиционните (но все пак специфични в смисъла на специфичната 

търговска банкова дейност) финансово-посреднически услуги по влогонабиране и 

последващото предоставяне на кредити. Банките като финансови посредници 

акумулират свободните финансови ресурси в икономиката и ги преразпределят 

според потребността от тях на кредитополучателите. Данъчната основа за 

тези посреднически услуги е именно марджинът (респ. спредът) между лихвата, 

събрана от кредитите и лихвата, платена по депозитите. 

Когато данъчната основа е композитна величина от посреднически услуги, 

които са предоставени от банка, както на депозанти, така и на 

кредитоискатели, тя не може да бъде прецизно измерена за отделните 

транзакции, уредени съответно с договор за депозит и договор за предоставяне 

на кредит. Това затруднява начисляването на ДДС за всяка от тези транзакции. 

Същевременно ДДС системата на ЕС е credit-invoice system, в която данъкът 

трябва да бъде начисляван транзакция по транзакция, т.е. за всяка транзакция 

поотделно. На този етап отсъстват ясни правила за изчисляване на марджините 

по всяка отделна транзакция от този тип финансови услуги, които се 

характеризират с комплексен или общ марджин. На второ място трябва да бъде 



 

 180 

гарантирано, че  финансовите институции биха интерпретирали тези правила 

еднозначно. 

Напълно аналогични проблеми с наличие на общ или комплексен марджин при 

облагането на финансовите услуги по обмяната на валута, търгуването на ценни 

книжа, както и при застрахователните услуги. 

Докато не се определи механизъм за точното калкулиране и 

последващото точно разпределение на тези марджини, най-лесният извод е  

този тип финансови услуги да са освободени от облагане с ДДС. 

Като относително успешни примери в този смисъл, от практиката на 

развитите страни може да се изтъкнат Сингапур, Австралия, Нова Зеландия, 

Южна Африка, Индия и др., които чрез различни модели успяват да стеснят кръга 

на освободените финансови сделки, като облагат с ДДС всички експлицитно 

таксувани от банките финансови услуги и ограничават процеса на освобождаване 

от ДДС само за финансови транзакции  със скрити такси (респ. марджини). 

Спецификата на търговската банкова дейност обуславя ситуация, в която 

банките (респ. други финансови институции) получават имплицитни (скрити) 

такси чрез марджините (спреда) между лихвените проценти по кредитите и 

лихвените проценти по депозитите. В частност (но не изцяло) тези марджини са 

възнаграждение за добавената стойност, която банката, или друга финансова 

институция генерират чрез своите услуги във веригата от сделки в икономиката. 

Затова в частност те са и израз на тази добавена стойност. От една страна 

тези марджини покриват съвсем тривиални разходи на банката, като разходите 

за труд, както и всички други разходи по организиране на специфичната банкова 

дейност в конкретния случай (в т.ч. хардуеърно и софтуеърно оборудване, охрана, 

разходи за наем, режийни разходи и т.н.). От друга страна тези марджини 

покриват риска, който банката (или друга финансова институция) поемат при 

предоставянето на кредит. Колкото рискът  е по-висок, толкова по-голяма трябва 

да е премията, която финансовата институция получава като възнаграждение. 

Накрая, на трето място, след покритието на този риск банката начислява и 

печалба, каквато би начислила за организирането и предоставянето на услуга, 

дори в специфичната банкова дейност да няма риск. Само разходите за труд  и 

печалбата се определят като добавена стойност, която трябва да бъде обложена 

с ДДС. За да може реално да се случи това е необходимо да съществува 

механизъм, който елиминира облагането на данък върху данък. Решението на 

проблема не е съвършено. 

  

3. Най-добрите съвременни решения за облагане на финансовите услуги  

с ДДС (плюсове и минуси) 
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Сред съществуващите теоретични модели в световен мащаб на системи 

за облагане на финансовите услуги с ДДС са: 

А) пълно облагане на всички финансови услуги (т.нар. Full Taxation):  

- плюсове –най-добър вариант, защото най-пълноценно преодолява 

проблемите от теоретична гледна точка. 

- минуси – налице са затруднения с определяне на данъчната база на всички 

финансови услуги в чисто практически смисъл и затова този модел има слаба 

приложна стойност. 

Б) облагане с нулева ставка: 

- плюсове – моделът е реално приложим и генерира възможност за данъчен 

кредит, с който се компенсира начисления ДДС върху доставки на фактори за 

производство и ресурси, избягва се начисление на данък върху данък и всички 

негативни последствия от изкривяването на относителните цени, освен в случая 

с доставките за крайния потребител; 

- минуси - доставките за крайния потребител остават без възможност за 

преодоляване на щетите в този смисъл. 

Като относително успешни примери в този смисъл, от практиката на 

развитите страни може да се изтъкнат Квебек, Сингапур, Нова Зеландия и 

Австралия, които прилагат различни методи за ефективно данъчно облагане с 

ДДС на финансови услуги, но с нулева ставка на междинните доставки, именно с 

цел създаване на условия за данъчен кредит.  

 

Заключение 

 

Съществуващият теоретичен и практико-приложен проблем не е разрешен 

напълно прецизно никъде по света. Това предполага увеличаване на усилията в 

тази насока от страна на научната общност, тъй като облагането с ДДС на 

финансовите услуги се оказва с особена ценност за по-нанатъшните процеси на 

задълбочаване на интеграцията в ЕС. 

Като междинен резултат в търсенето на оптималното решение може да се 

тълкува облагането с нулева ставка на финансовите услуги, тъй като този 

подход компенсира поне частично щетите, които възникват в икономиката като 

цяло. Логично е този подход, използван в много развити страни по света да се 

възприеме и в България, особено като се има предвид, че (в условията на целия 

преход) марджините на банките исторически са много по-високи, в сравнение с 

банковите марджини в други страни. 
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НЕОБФОДИМОСТ ОТ ФИНАНСОВО ПОНЯТИЕ ЗА ФОЛДИНГ
1 

 

Гл. ас. д-р Росица Тончева, УНСС -  гр. София 

 

Резюме: В настоящия доклад се прави опит да се обоснове необходимостта 

от финансово понятие за холдинг. Чрез преглед на литературата се откриват 

исторически и теоретични доказателства, които описват многоликото явление, 

най-често като: 1) дружество; 2) икономическа група и 3) факт на капиталото 

участие. Стига се до заключението, че неговото осмисляне е необходимо да 

премине през обвързването му с категорията „финанси”, поради специфичните 

белези и характерни особености, произтичащи от неговите произход и 

функциониране. 

Ключови думи: холдинг, икономическа група, управление, разпределение, 

финанси. 

Abstract The paper presents one attempt to justify the need of a financial concept 

of the term “holding”. Taking into account some historical and theoretical proofs in the 

literature, the term “holding” is used mainly with three different meanings namely as:  

1) a company; 2) an economic group, and 3) an equity fact. It is concluded that his 

understanding is necessary to pass through “the linkage” with the "Finance" category, due to 

the specific characteristics and features arising from its origin and functions. 

Keywords: holding, economic group, management, distribution, finance. 

 

Въведение 

“Определението в широк смисъл означава да се разкрие отношението между 

понятията.”
2
, а “същността на предметите и явленията ... представлява богата 

тоталност от множество определения и отношения”
3
  

Холдингът е една от най-популярните съвременни форми на концентрация 

на капитала, съвременна монополна структура, която не се регулира от 

монополното право. Първото нещо, с което се свързва думата холдинг е 

                                                           

1
 „Холдинг” е производно на английската дума “to hold”, което означава държа, притежавам. Това 

понятие се употребява в неговия директен смисъл, като изразява управлението на компаниите 
посредством притежаване на техните акционерни/дружествени дялове. 
2
 Саркисян, С. и колектив, Марксистко-ленинска философия. София, 1998 г., с.166. 

3
 Вж. Маркс, К., Ф. Енгелс. Съч Т.12, 724-725. 
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“холдинговото дружество”. Това е дружеството, което притежава дялове (акции) 

от друго дружество и за това е наречено “притежаващо дружество” (holding 

company). Така се дава възможност да се направи разграничение между него и 

притежаваното дружество, наричано още daughter company (дъщерно) или 

subsidiary (в буквален превод – субсидирано). Често притежаваното дружество се 

възприема като филиал или спомагателно, а също и дъщерно дружество. Не е 

известно да са правени опити за търсене на български аналог на понятието 

holding (холдинг). Затова то се употребява без да се прави аналитично обяснение 

на значението му. 

 

 Теоретични дискурси 

Холдингът се заражда в т.нар. “посткласически период на финансовата 

наука, през който тя се отделя от политическата икономия и (почти) 

окончателно оформя своя предмет и съдържание.”
4
. Холдингът се развива в т.нар. 

“кейнсиански период в развитието на финансовата наука (теория) и политика, 

през който тя (финансовата наука) от неутрална придобива силни регулативни 

функции и роля както в икономически, така и в социален план.”
5
 Днес холдингът е в 

своя разцвет- почти всяка средна и голяма икономическа структура е 

конструирана на холдингов принцип. 
6
 

По аналогия на развитието на държавата, която постепенно отделя от 

себе си стопанската дейност, а остава предимно като регулатор на 

икономиката, за което получава част от доходите, реализирани от агентите под 

формата на данъци, така и холдингът като икономическа форма на управление 

децентрализира (отделя) оперативното управление от стратегическото в 

различни икономически субекти. Първоначално това е ставало за различните 

дейности, а по-късно, нови дружества се учредяват с цел извършването на 

конкретни операции. Ттези субекти остават зависими помежду си на основата на 

капиталовите връзки, които се изграждат и развиват по време на разрастването 

на структурата. За разлика от държавата, управляващото дружество има 

интерес да развива само онези дружества, в които то има участие, за да им даде 

възможност да реализират в най-пълна степен икономическия си потенциал. 

Холдингът е предмет на научно изследване предимно като “институт на 

дружественото право”
7
. Ето защо, неговите характеристики до този момент са 

изяснявани най-вече от гледна точка на правните норми. Малко са разработките, 

                                                           

4
 Стоянов, В. Теоретични основи, еволюция и революция на парите и финансите. Галик, 2005, с.108. 

5
 Пак там. 

6
 Включително MNC, конгломелатите, и някои съвременни бартерни системи. 

7
 Бузева, Т., Холдинг. С., 2006, с. 33. Явлението Холдинг в своя зародиш се оформя в сферата на 

правото, но развитието на формата и проявлението му му придава финансови черти, поради, 
което става възможно и отделянето му като финансова категория (което предстои да се 
обосновава). 
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които разглеждат холдинга като икономически субект с присъщите му 

отношения, в които влиза с останалите икономически субекти.
8
 Няма данни 

холдингът да е бил поставян под аналитично изследване от позициите на 

икономическата теория и политическата икономия, а също и от финансова гледна 

точка. Затова и същността на холдинга не е еднозначно дефинирана в 

литературата. Авторите в зависимост от целите на изследването използват 

различни свои работни понятия, с които да постигнат търсените резултати. 

Липсва и научна обосновка на природата и характерните особености на 

холдинговото дружество и на холдинговата група
9
. Анализите са по-скоро откъм 

практико-приложната страна на проблема, отколкото по съдържателно-

смисловата.  

Остава въпросът дали холдинговата структура трябва да се 

отъждествява със структурата на холдинговото дружество. Стига се до 

необходимостта да се създаде теоретична конструкция за понятията “холдинг”, 

“холдингова група”, “холдингово дружество”, “структура на холдинговото 

дружество” и т.н. Преди да се тръгне към определение за “холдинг” е добре да се 

покажат разбиранията на различните автори и тяхното обяснение за понятието 

“холдинг”, както и объркването, което остава след запознаване с по-голям брой 

литературни източници. 

 

Преглед на специализираната литература 

В специализираните литературни източници с понятието “холдинг” се 

означават най-вече три “явления”
10

, които по своя състав, предназначение, 

функциониране и форма на проявление съдържат съществени различия. Това са:  

1) юридическото лице “холдингово дружество” (holding company);  

2) Структурата на холдинговото дружество, наречена „холдингова група” 

(holding group) и  

3) основната характеристика на холдинга - фактът на участие. 

Холдингът като дружество. Авторите, които застъпват разбирането, че 

холдингът се отъждествява с дружеството на върха (често наричано и 

дружество-майка) подхождат към холдинга като към юридическо лице (най-често 

търговец)
11

. Това означава, че холдингът следва да има своя специфична правна 

форма, макар и не строго фиксирана в закона, предмет на дейност и всички 

                                                           

8
 Влитературата съществува празнота по отношение на институционалния аспект на 

холдинговото образование, включващ анализ на вътрешните и външните връзки при холдинга и 
интересите на отделните играчи. 
9
 Често в практиката се употребява понятието “структура” като синоним на понятието „група”. 

10
 Поради липса на определение за холдинга, той ще се назовава с общото понятие “явление”. В този 

смисъл вж. Кючуков, Л. и колектив,  Философия. С., 1991, с. 57. 
11

 Всяко дружество е правно отношение, защото е съвкупност от права и задължения. Това 
съждение е от юридически порядък. 
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останали характеристики на търговско дружество. Съобразно търговското ни 

право, “Холдинговото дружество е акционерно дружество, командитно дружество 

с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и 

да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление, със или без да 

извършва собствена производствена или търговска дейност.”
12

 Пак в Търговския 

закон холдингът е поставен в част “Обединения”. Още тук се появява първото 

основание да се постави въпросът: „Какво е холдингът – дружество или 

обединение, или и двете, заедно с неговите притежания?”  

Отличителен белег на холдинга става неговата специфична цел, за която 

се създава и неговото функциониране като субект, който управлява и контролира 

други субекти, а следователно и специфична организация и управление вътре в 

холдинговото дружество, както и в холдинговата група. “Като холдинг или 

холдингово дружество се означава именно дружеството на върха”
13

; “Финансов 

холдинг със смесена дейност" е предприятие майка”
14

 или финансова 

институция”
15

. "Застрахователен холдинг " е акционерно дружество...”
16

.  

От горните примери става ясно, че не може да се отличи холдинговото 

дружество от всяко друго дружество, което има участие в поне едно друго 

дружество. Ако се възприеме само това като определение, то ще следва, че почти 

всички търговски дружества от среден и над среден тип в света ще влезе в 

обхвата на определението. Означава ли това, че всяко от тях може да се нарече 

“холдинг” само защото притежава един от белезите му?  

Холдингът като икономическа група. Холдинговото дружество често се 

нарича “център” на групата. Авторите, при които се среща това разбиране 

мимоходом уеднаквяват холдинга с цялата група от предприятия, влизащи в 

орбитата на холдинга. Терминът “холдинг” обикновено се употребява от тях като 

обобщаващо понятие за организационна структура от две или повече търговски 

дружества”
17

. Всяко дружество, влизащо в орбитата на холдинговата група 

притежава юридическа и икономическа самостоятелност. Зависимостта на 

дружествата се определя от капиталовите им връзки, т.е.: от собствеността 

върху акциите им с право на глас (voting shares).  

И последно, но не по важност е фактът, че икономическата група е с 

променлив състав. Дори този да е правилният подход, то само той не е 

достатъчен, за да се определи същността на холдинга. 

                                                           

12
 Търговски закон, чл. 277 

13
 Бузева, Т., Холдинг. С., 2006, с. 31. 

14
 ЗАКОН за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, &5, т.1, 41. 

15
 ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти, &1, т.37. 

16
 ЗАКОН за застраховането, &1, т.3. 

17
 Бузева, Т., Холдинг. С., 2006, с. 42. 
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Холдингът като факт на капиталово участие. Често за холдинг се 

възприема само една от неговите характеристики - фактът на участие. Тази 

характеристика е най-важната и определя неговото правно основание за 

съществуване, но само от нея не става ясно къде е границата за определяне на 

едно “явление” като холдинг от друго явление, което не е холдинг. Логично следват 

въпросите: „Какво представлява холдингът, какви са формите му на проявление, 

субект ли е или отношение и др. под.?” Само по критерия „участие” холдинговото 

дружество лесно може да се обърка с инвестиционното дружество. 

Според Бузева, “холдингът е правна реалност.”
18

; Ван Хуле го определя като 

гъвкав правен “механизъм”
19

; Херман Диймс – като “финансово- правна фигура 

(institution)
20

; други автори - като “съвременна форма
21

 за натрупване на капитал, 

за концентрация и управление на други форми за стопанска и търговска 

дейност”
22

; “управление и контрол чрез капитали”
23

; “концентрация на контрол и 

управление”
24

 “споразумение, чрез което едно ново ограничено отговорно 

дружество се формира за да изкупи всички или контролиращ пакет от акционерни 

дружества, които ще бъдат обвързани от един интерес.”
25

 С това последно 

определение се изключва холдингът да е субект (дружество или група от 

дружества). 

На Фиг. 1 се обобщава казаното по-горе, като се прави опит да се 

илюстрират горните твърдения. Тя е примерна и групира основни съставни 

елементи
26

, срещани в практическите примери за холдингови групи. Те са: 1) 

холдингово дружество, наричано още и дружество-майка; 2) дъщерно дружество, 

3) холдингова група 4) холдингово пространство и 5) участие в капитала. Посочени 

са и главните връзки между тях.  

 

                                                           

18
 Бузева, Т., Холдинг. С., 2006, с. 30. 

19
 Van Hulle, S. On the Nature of European Holding Groups. International Review of Law and Economics 

18:255-277, 1998, p.255-276. 
20

 Daems, Herman, The holding company and corporate control, Leiden/Boston, 1978, р.2 
21

 вероятно правна (бел. Авт.) 
22

 Рачев, Ф., Попов П. Обединения на търговци. Курс по търговско право. Т. І, С., 1991, с. 295 
23

 Вазов, Гр. Лекционни курсове. София, 1994-2006 г. 
24

 Bonbright, James C., Means, Gardiner C., The Holding Company. Its public significance And its regulation, 
McGraw-Hill Book Company, Inc., New York and London,1932, р.4. 
25

 Encyclopedia Britannica," 14th ed., Vol. VI, p. 92b (Combination in Industry 
26

 Елементът е “теоретична абстракция.... има чисто логически, а не реален характер.”- Кючуков, 
Л. и колектив,  Философия. С., 1991, с. 71. 
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Функционален модел на холдинг 

 

Фиг. 1 

 

Моделът на Фиг. 1 представя субектите, участващи в холдинга и някои по-

важни връзки между тях. Въпреки, че исторически понятието “холдинг” се въвежда 

като факт на участие (holding), то отношението „притежаване” не може да се 

осъществи без субектите, участващи в него и следователно тези субекти са 

формиращи отношението. По-конкретно, имаме две групи субекти: 1) притежаващ 

(притежател) и 2) притежаван (притежание). Отделните елементи, 

съставляващи модела могат да се сведат до следните: 

1. Холдингова група. Тя е обединение на дружества
27

, при което едно от тях 

е в състояние да управлява и контролира дейността на останалите, без значение 

дали това ще става пряко - чрез участие в капитала им или косвено - чрез участие 

в капитала на други дружества, които на свой ред осъществяват пряк контрол 

                                                           

27
 И според ТЗ холдингът е поставен именно тук. 
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основан също на притежаване на капитал. Холдинговата група се представя като 

единно финансово цяло когато се определят на задълженията й към бюджета. 

Същевременно, тя не е едно дружество, когато се третира от 

(анти)монополното право. 

2. Холдингово дружество. То е предимно
28

 капиталово дружество, което 

притежава такъв дял от акциите/дяловете на друго дружество, че да може да 

осъществява контрол върху последното.
29

 “Като холдинг или холдингово 

дружество се означава именно дружеството на върха, определящо за което е 

специфичната му цел и основен (доминиращ) предмет на дейност е да държи и 

управлява участия в други търговски дружества.”
30

 

3. Дъщерно дружество. Дъщерно е дружество, при което друго дружество-

холдингово притежава контролиращ
31

 дял от неговия капитал. 

4. Участие в капитала. В контекста на модела от Фиг. 1 участието в 

капитала е притежаването на такъв дял от акционерния (дружествения) капитал, 

който позволява на притежателят да участва в управлението и да осъществява 

контрол над дейността на дружеството. Ключово понятие тук е разбирането за 

“контрол”. 

5. Холдингово пространство. Това е съвкупността от дейности, 

извършвани от дружествата в холдинговата структура/група. 

6. Свободни пазари.
32

 Пазарите не са елемент от холдинга, но тъй-като 

последният е явление на пазара (пазарната икономика), без тяхното присъствие 

общата картина би била непълна и не би имало смисъл от съществуването на 

каквато и да е икономическа структура. Холдинговата група не съществува и не 

функционира изолирано, а в непрекъснато взаимодействие с пазарите на ресурси – 

фактори за производство и пазарите на продуктите, предлагани като резултат 

от дейността на всички предприятия в холдинговата група. На тази основа и в 

резултат на това взаимодействие се формират и условията, при които ще 

                                                           

28
 Има случаи, при които холдинговото дружество е фондация. Такъв е примера с групата на Robert 

Bosch, която се управлява от създадената през 1964 година фондация Robert Bosch. Фондацията 
притежава 92% от уставния капитал на холдинговото дружество Robert Bosch GmbH, което 
дружество управлява цялата холдингова структура. Получената печалба се използва за 
общественополезни цели, главно в здравния сектор. 
29 В този смисъл: Bouvier, John "Law Dictionary and Concise Encyclopaedia," 8th ed., Kansas City, 1914, 
Vol. II, p. 1445. - “Корпорация, създадена за да притежава акциите на друга или други корпорации.”; 
Bonbright, James C., Means, Gardiner C., The Holding Company. Its public significance And its regulation, 
McGraw-Hill Book Company, Inc., New York and London, 1932.- “...всяко дружество, което притежава 
ценни книжа в което и да е друго дружество или група дружества.”; Daems, Herman, The holding 
company and corporate control, Leiden/Boston, 1978, р.2.- “Финансова институция, която управлява 
потфолио от акции, за да контролира дружествата, в които държи дял от основния акционерен 
капитал (equity capital). 
30

 Бузева, Т., Холдинг. С., 2006, с. 31 
31

 Понятието “контролиращ” има нужда от уточняване.  
32

 “Свободен” тук се употребява в общоприетия смисъл на правото на еднакъв достъп до тях от 
всички участници. Категорията “пазар” се употребява според значението, което е дал проф. 
Демостенов, а именно като “...система на стопанските връзки...”; Демостенов, С., Теоретическа 
политическа икономия. Първа част, С., 1991, с. 156-157. 
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възникнат и ще се реализират паричните отношения вътре и извън 

холдинговата група; образуването и разпределението на доходите, 

принадлежащи на холдинговата група. Пазарите са мястото на първично 

разпределение на доходите, посредством цените
33

. Горното обосновава 

присъствието на пазарите в модела.  

 

Заключение 

Моделът на холдинг, представен на Фиг. 1 доказва, че формално, с 

понятието „холдинг” може да се означи всеки от трите елемента: дружеството-

майка, икономическата група или правното отношение, в което дружествата 

влизат помежду си. И при трите подхода съществуват логически аргументи, 

които биха могли да подкрепят разбирането. От тук следва, че е обосновано да се 

потърси обяснение на явлението от позициите на финансовата
34

 теория. При 

наличието на объркването, което беше демонстрирано е логично да се приеме 

законовото определение, че холдингът е дружество, но “...логичността не винаги 

ни гарантира истината...”
35

. Затова при разглеждане същността на холдинга, е 

правилно да се търсят и онези специфични белези и характерни особености, 

произтичащи от неговото функциониране, в резултат на които той се свързва с 

категорията “финанси”. Така ще се добави още една гледна точка, която ще 

обогати познанието за холдингите, без да отрича представените до тук 

разбирания.  
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Приемането на еврото в България – акттално развитие 

Euro Adoption in Bulgaria – Current Development 

 

Димитър Чобанов, главен асистент в катедра „Финанси“, УНСС 

 

Резюме 

Готовността за членство на България в Икономическия и паричен съюз става все 

по-актуален въпрос напоследък. Критериите за номинална конвергенция към 

момента се изпълняват, но са налице съществени рискове за влошаване на 

състоянието на публичните финанси. От друга страна членството в банковия 

съюз е почти консенсусно прието с цел гарантиране на стабилността на 

банковия сектор в страната. 

Ключови думи 

България, критерии за номинална конвергенция, банков съюз, финансова 

стабилност 

 

Abstract 

The issue of Bulgaria’s readiness for European Economic and Monetary Union membership 

has become more important lately. The nominal convergence criteria are met at present but 

there are substantial risks of deterioration of fiscal position. On the other hand, bank union 

membership is almost unanimously accepted in order to increase the stability of banking 

system in the country. 

Key words 

Bulgaria, nominal convergence criteria, banking union, financial stability 

 

Темата за членството на България в Европейския Икономически и паричен 

съюз продължава да е актуална. Подготовката за членство обаче изисква 

благоразумна фискална политика и устойчивост на публичните финанси, по-

конкурентен местен пазар и подходящ валутен курс на лева спрямо еврото. В 

настоящата разработка е направен опит да се изследва готовността на 

българската икономика за изпълнение на формалните и неформалните критерии за 

членство в Евро зоната. 

Процедура за членство в ИПС 

Готовността на България за участие в Икономическия и паричен съюз може 

да се анализира през призмата на критериите за номинална конвергенция. След 
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присъединяването на държавата към Европейския съюз е необходимо участието й 

във Валутно-курсовия механизъм 2 (ВКМ 2). Приемането в този механизъм не е 

обързано с изрични формални критерии, което дава възможност за дискреционни 

решения от страна на европейските институции по този въпрос. Следващата 

фаза е престоят във ВКМ 2. През период трябва да бъдат изпълнени критериите 

за номинална конвергенция. Те са следните: 

 Стабилност на валутния курс; 

 Стабилност на цените; 

 Устойчивост на държавните финанси; 

 Конвергенция на дългосрочните лихвени проценти. 

Критерият за валутния курс определя наименованието на целия механизъм и 

това е свързано с историческото развитие на икономиките на държавите от ЕС и 

на взаимоотношенията между тях при интегрирането в общия пазар. Важен 

момент при преговорите между отделната държава членка и тези институции е 

определянето на централен паритет – равнище на валутния курс, при което 

местната валута се фиксира към еврото при влизането във ВКМ 2. Намирането на 

устойчиво ниво на валутния курс е важно условие, за да не се допуска подценяване 

на местната валута спрямо еврото по инициатива на държавата-членка, което 

да осигури по-висока конкурентоспособност спрямо останалите членки на ЕС. 

Стабилността на валутния курс се дефинира по следния начин: участието 

на държавата във ВКМ 2 да бъде без сериозни затруднения и валутният курс да се 

изменя в нормални граници от +/-15% около централния паритет за период от поне 

две години, като валутата не се девалвира спрямо еврото по инициатива на 

съответната държава членка. При вземането на решение държавата да стане 

пълноправен член на ИПС се прави нова оценка на валутния курс спрямо еврото и 

се определя окончателният курс на неотменимо фиксиране. 

Стабилността на цените се дефинира като устойчиво представяне по 

отношение на цените и среден темп на инфлация, който не надвишава с повече от 

1.5 процентни пункта средния темп на инфлация в трите най-добре представящи 

се държави-членки на Европейския съюз по отношение на стабилността на 

цените. Инфлацията се измерва на базата на средния 12-месечен хармонизиран 

индекс на потребителските цени през предходните 12 месеца. 

Следователно минимално необходимият период на престой във ВКМ2 според 

този критерий е 12 месеца. Особеност при определянето на референтната 

стойност е, че се включват не само държавите-членки на Еврозоната (ЕЗ), но на 

целия ЕС. По тази причина е възможно държави със собствена парична политика, 

която е по-ниско инфлационна от тази на Европейската централна банка, да 

участват при определянето на критерия. По такъв начин конвергенцията по 
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отношение на цените (и лихвените проценти) на практика се изисква не към 

равнищата в ЕЗ, а към тези в ЕС като цяло. Стабилността на цените се разбира 

като нисък темп на инфлация, докато дефлацията се приема като признак за 

неблагоприятно развитие на икономиката. По тази причина е възможно държави 

членки с отрицателен темп на инфлация да бъдат изключени при определянето на 

референтната стойност. 

Устойчивостта на държавните финанси се дефинира като липса на 

процедура по прекомерен бюджетен дефицит. Тази процедура се стартира, 

когато: 

 Планираният или реализираният бюджетен дефицит надвишава 

референтната стойност от 3% от БВП, освен ако: 

 Съотношението между бюджетния дефицит и брутния вътрешен 

продукт (БВП) се е повишило съществено и продължително и е 

достигнало стойност, която е близка до референтната; 

 Надвишаването на референтната стойност е по изключение и 

временно и съотношението остава близко до референтната 

стойност. 

 Съотношението на държавния дълг към БВП надвишава референтната 

стойност от 60%, освен ако съотношението намалява в достатъчна 

степен и се приближава към референтната стойност със задоволителна 

скорост. 

Този критерий е вграден в Пакта за стабилност и растеж, така че се 

отнася за всички държави-членки на ЕС, независимо дали са част и от ИПС. 

Наличието на изключения от иначе точно определените параметри спрямо БВП на 

съответната държава обаче намалява полезността му по отношение на 

фискалната дисциплина. Категории като „съществено“, „продължително“, „в 

достатъчна степен“, „със задоволителна скорост“ дават възможност за 

дискреционно определяне дали критерият се спазва. Създава се усещане за 

наличие на строго правило, докато в действителност се реализират хронични 

дефицити и се натрупват огромни държавни дългове. 

Важна особеност при определянето на стойностите за отделните държави е 

отчитането на държавния дълг и дефицит според методиката ESA’95 на 

начислена основа. 

Конвергенцията на дългосрочните лихвени проценти се дефинира като 

държавата членка трябва да има среден номинален дългосрочен лихвен процент, 

който не надвишава с повече от 2 процентни пункта средния лихвен процент на 

държавите-членки на ЕС с най-добро представяне по отношение на стабилността 

на цените, за период от поне една година. Лихвените проценти се измерват на 
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базата на доходността по дългосрочните, 10-годишни, държавни облигации или 

сравними с тях ценни книжа. 

При определянето на референтната стойност се вземат не трите държави с най-

ниски лихвени проценти, а тези, които участват при определянето на критерия за 

стабилност на цените. По тозин начин се предполага, че стабилността на 

цените допринася и за ниски лихвени проценти. 

Изпълнението на критериите се оценява от Европейската комисия
1
 и от 

Европейската централна банка
2
 в редовни доклади за конвергенцията. Освен това 

се обхващат въпроси като хармонизирането на законодателството на 

съответната държава с това на ЕС, както и какви са по-дългосрочните 

тенденции при посочените показатели. 

Преглед на състоянието на основните показатели 

Публични финанси 

Основните показатели по отношение на устойчивостта на публичните 

финанси са бюджетният дефицит и държавният дълг. Към края на 2013 г. 

бюджетният дефицит е 1.5% от брутния вътрешен продукт при среден за ЕС от 

3.3% от БВП. Спрямо 2012 г. се наблюдава повишаване, тъй като тогава той е 

0.8% от БВП. Люксембург,  Германия, Естония, Дания, Латвия и Швеция се 

представят по-добре от България, докато всички останали държави реализират 

не по-нисък дефицит. 

Държавният и държавно гарантиран дълг на България към края на 2013 г. е 

18.9% от БВП, като се повишава леко спрямо края на 2012 г., когато е 18.4% от 

БВП. По този начин България е единствено след Естония (10% от БВП) в 

Европейския съюз според този показател. 

Развитието през 2014 г. показва, че за периода януари-август 2014 г. 

бюджетният дефицит е 1 275.6 млн. лв., а разходите са 20.49 млрд. лв. и се 

повишават с 6.7% спрямо съответния период на 2013 г. Нарастването на 

разходите по националния бюджет е 3%, докато нарастването на разходите, 

свързани с европейски средства, е 40.2%. Приходите са 19.2 млрд. лв. и се 

повишават с едва 1.2% спрямо съответния период на 2013 г.
3
, докато данъчните 

приходи нарастват с 2.8%. Към края на август 2014 г. фискалният резерв е в 

размер на 8.74 млрд. лв. 

Данните показват, че се реализира значително по-нисък от очаквания 

растеж на данъчните приходи най-вече заради събираемостта на косвените 

данъци. Основен фактор за това е продължаващата дефлация в страната, която 

потиска данъчните приходи. Оживлението на инвестициите води до леко 
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 European Commission (2014). 

2
 ЕЦБ (2014). 

3
 По данни на Министерството на финансите. 
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ускоряване на темповете на реален растеж на БВП след средата на 2013 г., но в 

номинално изражение потреблението се понижава. За по-ниската събираемост на 

данъците допринася политическата нестабилност в страната, която доведе до 

предсрочни избори през месец октомври 2014 г. 

За формалното изоставане при приходите от данък върху добавената 

стойност може да се посочи неритмичното възстановяване на данъчен кредит 

през първата половина на 2013 г., което при промяната на политиката след 

средата на тази година затруднява значително сравненията между 2014 и 2013 г. 

Като цяло изпълнението на заложените фискални цели за 2014 г. изглежда 

трудно осъществимо. Предложената актуализация на бюджета от редовното 

правителство през юли 2014 г. предвижда неизпълнение от 500 млн. лв., докато 

при служебното правителство неизпълнението е вече над 1 млрд. лв. От друга 

страна планираните разходи вероятно ще бъдат надхвърлени поради непредвидено 

в Бюджет 2014 г. увеличение на заплатите в някои сектори, повишаването на 

разходите на Националната здравноосигурителна каса и финансирането на 

проекти със средства от държавния бюджет, които се очаква да се възстановят 

с европейски средства. 

На практика предложената от служебното правителство актуализация на 

бюджета представлява отказ от контролиране на разходите на отделните 

министерства и ведомства, което може да окаже силно негативно влияние върху 

крайното бюджетно салдо за годината. Надхвърлянето на дефицита на границата 

от 3% от БВП ще представлява сериозно разхлабване на фискалната политика, 

което ще предизвика поставянето на България в процедура по свръхдефицит. 

Освен това финансирането на допълнителния дефицит ще изисква емитирането 

на държавен дълг до края на календарната година, което ще повиши лихвените 

проценти по него и вероятно ще създаде натиск върху останалите лихвени 

проценти в икономиката. 

Друг сериозен проблем пред бюджета представлява ситуацията в 

банковата система, където обявяването в несъстоятелност на Корпоративна 

търговска банка изглежда почти неизбежно. Размерът на гарантираните влогове 

в банката е около 3.7 млрд. лв., докато активите на Фонда за гарантиране на 

влоговете са около 2.2 млрд. лв. Следователно за пълното изплащане на 

гарантираните влогове в кратък срок ще е необходима държавна подкрепа, която 

ще увеличи размера на държавния или държавно гарантирания дълг. Това обаче 

също ще влияе в посока нарастване на лихвените нива. 

 

Валутен курс 

Това е един от най-важните показатели за номинална конвергенция. За да се 

определи централният паритет, при когото България ще влезе във ВКМ 2, е 
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необходимо да се направи оценка. Тя трябва да съдържа модел за определяне на 

равновесния валутен курс, спрямо когото да се изчисли съответното отклонение 

и да се анализират факторите за това. Дори при наличието на несъответствие 

обаче трябва да се подходи внимателно и това не трябва да служи за аргумент за 

отмяна на валутния борд или промяна на фиксирания курс. За период от над 17 

години настоящият паричен режим се е доказал като безспорно важна 

предпоставка за стабилността и предвидимостта в българската икономика. Той 

обединява както положителните характеристики на еврото като валута, така и 

дава възможност за достатъчна степен на гъвкавост спрямо неблагоприятни 

изменения на външните и вътрешните условия. По тази причина той трябва да 

бъде запазен до окончателното приемане на еврото като законно платежно 

средство. Това означава и запазване на настоящия курс на лева спрямо еврото. 

Лихвени проценти 

Към края на септември 2014 г. доходността по дългосрочните държавни 

облигации на Р. България достига 3.26% при 3.71% през октомври 2013 г. За същия 

месец доходността на германските аналогични ДЦК е 0.92% при 1.76% през 

октомври 2013 г. Следователно рисковата премия се понижава с 0.19 процентни 

пункта, което може да се отдаде на умерения бюджетен дефицит през 

последните години и ниския държавен дълг. 

Както беше отбелязано по-горе обаче, необходимостта от емисии за 

финансиране на очаквания по-високия бюджетен дефицит до края на 2014 г. и 

осигуряването на средства за изплащане на гарантираните влогове в КТБ ще 

увеличи значително търсенето на заемни средства. Това ще доведе до 

повишаване на лихвените проценти в страната поради изтеглянето на 

ликвидност от банковата система и икономиката като цяло. По този начин дори в 

краткосрочен период е възможно много бързо нарастване на лихвените проценти 

по държавния дълг, а оттам това ще се пренесе върху икономиката. Цената на 

финансиране на частните инвестиции е твърде вероятно да се повиши, т.е. да 

станем свидетели на ефекта на изтласкване. 

Инфлация 

През периода след август 2013 г. в страната се наблюдава дефлация на 

годишна база. Към септември 2014 г. темпът на инфлация е -0.8%, което поставя 

България сред сравнително редките случаи при съвременните условия на 

съчетание на макар и нисък, но положителен реален растеж на БВП и дефлация. 

Причините за продължителния спад на равнището на цените са свързани с местни 

фактори, каквито са политиката за понижаване на цената на електроенергията, 

наложена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, и слабият 

растеж на вътрешното търсене. Външните фактори са понижаването на цените 
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на основни суровини и енергийни ресурси на международните пазари – т.е. вносна 

дефлация. 

Посочените данни показват, че за момента критерият се изпълнява. 

Решението на ДКЕВР за повишение на цената на електроенергията от 1 

октомври обаче може да допринесе за нарастване на цените на по-енергоемките 

производства и на услугите. От друга страна това ще повлияе негативно върху 

вътрешното търсене, така че резултатът може да бъде умерено повишаване на 

темпа на инфлация в краткосрочен период. 

Новите развития във връзка с банковия съюз и евентуалните ефекти за 

България 

Проблемите с банковата система показват необходимостта от засилване 

на капацитета на банковия и финансовия надзор в страната. Укрепването на 

Икономическия и паричен съюз се случва чрез изграждането на банков съюз, което 

се състои в единен банков надзор и мрежа за гарантиране на влоговете. Една от 

поставените цели е да се прекъсне връзката между местните банки и местните 

правителства и надзорни органи, за да не останат съмнения за зависимост и 

конфликт на интереси. 

Понастоящем нормативната рамка, която урежда тези въпроси на 

общоевропейско равнище, вече е приета. Фактическото прилагане обаче 

предстои да се случи, което изисква период на преход при прехвърляне на 

правомощия от местните към централния надзорен орган. Регулирането на 

дейността на около 6 000 банки в Евро зоната обаче представлява сериозно 

предизвикателство, което изисква изграждането на солиден институционален 

капацитет. Първоначално фокусът вероятно ще бъде насочен към най-големите 

банкови групи, докато банките с местно значение може да не получат 

необходимото внимание. Тоест единният надзор поне в началните си етапи на 

функциониране не трябва да се приема за панацея. В песимистичния сценарий е 

възможно размиване на отговорността между местния и централизирания 

надзорен орган, което временно да доведе до влошаване на качеството на 

надзора. В по-дългосрочен период обаче прекъсването на връзките между местни 

банки и местни регулатори е възможно да постигне желаните цели. 

 

Изводи 

Изпълнението на критериите за номинална конвергенция към настоящия 

момент не изглежда устойчиво поради проблемите с публичните финанси и 

банковия сектор в страната. Освен това то е необходимо, но не и достатъчно 

условие за успешната конвергенция на България към Евро зоната. Структурните 

реформи, насочени към подобряване на средата за бизнес, осигуряване на 

адекватно на нуждите на трудовия пазар образование, намаляване на стимулите 
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за развитие на неформалната икономика са начинът България да постигне 

догонване на доходите и производителността на ЕС, с което да заслужи мястото 

си в паричния съюз. Ускоряването на подготовката за членство обаче вече се 

извежда като основен приоритет на икономическата политика на държавата. 
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РЕЗЮМЕ: В настоящия доклад е представено актуалното състояние на 

европейския секюритизационен пазар и са анализирани основните пречки пред 

устойчивото му възстановяване след глобалната финансова криза. Отразени са 

последните инициативи на ЕЦБ и изменения в регулаторната рамка, касаеща 

секюритизацията на активи, предприети с цел активизирането на пазара на 

ценни книжа, базирани на активи. 

Ключови думи: секюритизация, ценни книжа, базирани на активи, финансова 

криза, регулиране, Базел III, Платежоспособност II, рейтингови агенции. 

Abstract: This paper presents the current status of the European securitization market and 

analyzes the main obstacles to its sustainable recovery from the global financial crisis. The 

recent initiatives of the ECB and changes in the regulatory framework regarding the 

securitization of assets, undertaken with the aim to reactivate the asset-backed securities 

market have been presented. 

Keywords: securitization, asset-backed securities, financial crisis, regulation, Basel III, 

Solvency II, rating agencies.  

 

Кризата на високорисковите ипотеки и последвалата глобална финансова 

криза породиха продължителен дебат относно целесъобразността на банковия 
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бизнес модел, основан на секюритизацията на активи. Дискусията за бъдещето на 

секюритизацията протичаше успоредно с активна държавна подкрепа на 

пазарите на ценни книжа, базирани на активи. В резултат на тази дискусия се 

стигна до извода, че в много страни практически отсъства алтернатива на 

финансирането чрез капиталовите пазари на ипотечното кредитиране, а 

секюритизацията е важен и в основата си жизнеспособен механизъм за 

финансиране, нуждаещ се от (прецизно и невъзпрепятстващо развитието й) 

регулиране, доколкото схемите за пряка подкрепа от държавата не могат да 

заместят задълго пазара. През последната година, ценните книжа, базирани на 

активи (ЦКБА) станаха един от основните обекти на дебат и в европейските 

политически кръгове. Сред политици и централни банкери е налице консенсус, че 

този инструмент, преди това разглеждан като част от проблема (пораждането 

на глобалната финансова криза), може всъщност да бъде част от решението 

(генериране на устойчив икономически растеж в следкризисния период). В 

документи на Европейската комисия (EК  2014,2013 ) се признава, че 

доминиращият модел на финансиране в Европа следва да се подобри чрез развиване 

на капиталовите пазари и се подчертава способността на секюритизацията да 

освобождава капиталови ресурси, увеличава капацитета на банките за 

разширяване на  кредитирането и финансира икономическия растеж. През май, 

Европейската централна банка и Централната банка на Англия публикуваха 

съвместен доклад (BoE,ECB  2014 ), чрез който фокусираха общественото 

внимание върху ползите от секюритизацията и необходимостта да се подпомогне 

активизирането на европейския секюритизационен пазар. Причините, ЦКБА да 

бъдат третирани като инструмент, заслужаващ специално внимание, са 

свързани, освен с ползите от секюритизацията за финансиране на реалната 

икономика, с възможността чрез нея да бъдат постигнати основни цели на 

паричната политика – ценова и финансова стабилност. Стимулирайки 

предоставянето на кредити, секюритизацията подпомага трансмисията на 

паричната политика чрез кредитния канал и постигането на ценова стабилност – 

това е механизъм, полезен във всяка фаза на икономическия цикъл, но най-вече в 

условията на ниски лихвени проценти и инфлация. Макар да е известно, че твърде 

сложните и непрозрачни структурирани финансови продукти (основно тези, 

емитирани в периода преди кризата в САЩ), допринесоха за глобалните финансови 

сътресения след 2007 г., простите като структура и прозрачни ЦКБА могат да 

дистрибутират (правилно оценения и добре разбран) кредитен риск сред 

участниците на финансовите пазари и по този начин да изпълняват 

стабилизираща роля. Доколкото секюритизационната технология позволява 

параметрите на ЦКБА да бъдат съобразени с предпочитанията на 
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инвеститорите, те могат да задоволят търсенето от страна на инвеститори 

като пенсионните фондове и застрахователните компании, а прехвърлянето на 

риск към небанковия финансов сектор е важно, тъй като при срив на пазара 

корелацията между финансовото състояние на банки и небанкови финансови 

институции е вероятно да е по-ниска, отколкото тази в рамките на банковия 

сектор. Секюритизацията може да осигури диверсификация на източниците на 

финансиране за банките и на портфейлите от активи на широк кръг 

институционални инвеститори, както и по-ниски разходи за 

кредитополучателите. Допринасяйки за ефективното функциониране на 

капиталовите пазари, тя може да изиграе важна роля за изграждането на 

адекватна на нуждите на европейските икономики финансова система. 

1. Актуално състояние на европейския секюритизационен пазар 

Преди кризата секюритизацията на активи беше един от основните 

източници на финансиране на кредитната дейност, насочена към реалната 

икономика в Европа. Пласираните сред инвеститори емисии достигнаха своя връх 

от 477,6 млрд. евро през 2006 г. До 2007 г., годишният обем емитирани ипотечно-

базирани ценни книжа беше еквивалентен на повече от 30% от брутния обем 

ипотечно кредитиране в страни като Великобритания, Холандия, Испания и 

Ирландия. След началото на финансовата криза обемът на емисиите се понижи 

рязко, а функцията на секюритизационния пазар като доставчик на капитал за 

реалната икономика намаля значително. В началото на 2008 г., ЕЦБ и други 

централни банки започнаха да приемат ЦКБА като обезпечение при 

рефинансирането на кредитните институции, осигурявайки им нужната 

ликвидност в разгара на кризата. В резултат на това, много банки продължиха да 

структурират ЦКБА, но задържаха по-голямата част от тях с цел използването 

им при репо-операции. Обемът на "задържаната" секюритизация бързо нарасна, до 

достигането на ситуация, при която представлява по-голямата част от 

осъществените емисии (вж. табл.). Това е сериозен проблем, тъй като 

пласирането на ЦКБА сред крайни инвеститори позволява прехвърляне на 

кредитен риск, освободеният в процеса на което капитал може да бъде повторно 

разгърнат за кредитиране на икономиката. Днес секюритизационният пазар в 

Европа продължава да е в стагнация. Емисиите са ограничени и концентрирани 

предимно в няколко юрисдикции. Основните фактори, обуславящи развитието на 

този пазар през последните няколко години, са продължаващите програми за 

количествени улеснения на ЕЦБ и други централни банки и неустойчивата 

динамика на европейската икономика. Сделките, осъществявани в икономики от 

периферията на Европа включват къси падежи, високодоходни активи или са 

реализирани с подкрепата на институции като Европейския инвестиционен фонд. 
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Пример за това е първата по рода си в България секюритизация тип „истинска 

продажба“ на част от кредитния портфейл на ПроКредит банк, реализирана с 

гаранция от ЕИФ и финансиране от германската Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 

(KfW). Сделката, осъществена на два етапа (2006; 2011), е револвираща 

секюритизация на вземания по кредити за малки и средни предприятия, 

благодарение на постъпленията от която банката си осигури финансиране на 

стойност 165 млн. евро през 2006 г. и 85 млн. евро през 2011 г. за кредитиране в 

сегмента „МСП“. 

По данни на Асоциацията на финансовите пазари в Европа (AFME), общият 

обем на новите емисии ЦКБА през II тримесечие на 2014 г. в Европа е на стойност 

95,1 млрд.евро, което представлява нарастване спрямо I тримесечие на 2014 и II 

тримесечие на 2013 г., съответно с 394,7% и 77,4%, след пет поредни години 

понижение в годишния обем емитирани ЦКБА. В рамките на тези емисии, сред 

крайни инвеститори са били пласирани ЦКБА на стойност 19,4 млрд. евро (20,4% 

от общия обем)
1
. Като се вземат предвид извършените погашения по намиращи се 

в обръщение емисии, нетният обем на секюритизационните емисии остава 

отрицателен. Общата стойност на всички, намиращи се в обръщение, ЦКБА в 

Европа понастоящем е приблизително 1500 млрд. евро, което представлява 

намаление с около една трета спрямо постигнатия връх през 2008 г. и е около една 

четвърт от обема на пазара на ЦКБА в САЩ. С относителен дял 58%, ценните 

книжа, базирани на жилищни ипотеки формират най-големия сегмент на пазара, 

следвани от ценните книжа, базирани на кредити за МСП (8%). Юрисдикции с най-

голям обем емитирани ЦКБА са Великобритания, Холандия, Испания и Италия.  

Секюритизационни емисии в Европа и САЩ (2006 – 2014 г.) 

Стойност (млрд. 

евро) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2014 

(Q1+Q2) 

Европа (Общ 

обем), в т.ч.: 
477,6 593,9 818,6 423,6 377,3 372,0 251,0 180,9 114,3 

-Пласирани 477,6 418,7 105,2 24,4 89,0 88,3 84,8 76,4 33,7 

-Задържани 

(млрд. евро) 
0 175,2 713,4 399,2 288,3 283,7 166,2 104,5 80,6 

-Задържани 

(%) 
0% 29% 

 

87% 
94% 76% 76% 66% 58% 

 

71% 

САЩ (Общ обем) 2455,8 2147,1 933,6 1358,9 1276,7 1013,7 1550,2 1553,4 512,7 

 Източници: AFME, SIFMA. 

                                                           

1
 За сравнение, през I тримесечие на 2014 г. са пласирани ЦКБА на стойност 14,3 млрд. евро (74,4% 

от общия обем емисии през същия период), а през II тримесечие на 2013 г. - 20,700 млрд. евро 
(38,7%). 
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Трудно е да се даде точна оценка на ефекта от понижената 

секюритизационна активност върху темповете на икономически растеж, но като 

цяло емисионните обеми все още са много под нивата, регистрирани преди 

кризата, вкл. като дял от БВП
2
, което несъмнено е допринесло за недостига на 

кредити в някои европейски страни. Въпреки това, през последните две-три 

години отделни секюритизационни сектори започнаха да възстановяват 

мащабите на дейността си и отново финансират значителна част от 

съответните класове базисни активи. През 2012 г., обемите емитирани ценни 

книжа, базирани на автокредити в Германия и ценни книжа, базирани на вземания 

по кредитни карти във Великобритания достигнаха предкризисните си нива. 

Макар и все още далеч от върховите стойности отпреди кризата, емитираните 

във Великобритания и Холандия ипотечно-базирани ценни книжа възстановяват 

обемите си и вече са еквивалентни на около една четвърт от обема на 

ипотечното кредитиране в тези страни през 2013 г. 

Въпреки относително ниските емисионни обеми и умерения прием от 

страна на инвеститорите, европейските емисии ЦКБА показаха завидна 

устойчивост по време на финансовата криза. Според анализ на Standard & Poor’s 

 2013 , кумулативният процент неизпълнение на европейските структурирани 

финансови инструменти от началото на финансовата криза (юли 2007 г.) до III 

тримесечие на 2013 г. е бил едва 1,5%. При някои класове ценни книжа, като 

базираните на потребителски кредити, обезпечените кредитни задължения (CLO) 

с базисни активи - вземания от МСП и базираните на жилищни ипотеки ценни 

книжа, нивата на неизпълнение са дори по-ниски (съответно 0,04; 0,4; 0,1). За 

сравнение, при емитираните в САЩ ЦКБА, вкл. тези, базирани на високо-рискови 

ипотеки, процентът на неизпълнение е средно 18,4% за същия период. Сред 

факторите, обуславящи тази значителна разлика, са различията в качеството на 

първичните инструменти за кредитиране (в т.ч. разпространението в Европа на 

кредити с плаваща лихва, редуциращи натоварването на кредитополучателите в 

условията на ниски лихвени ставки), както и различията в практиката на 

обезпечаване на кредитите. Важен фактор е и начинът на приложение на 

секюритизацията по отношение трансфера на риск – предкризисният модел на 

секюритизация в САЩ на практика се изразяваше в продажба на целия риск, 

                                                           

2
 В Испания, например, през 2013 г. обемът на емисиите възлиза на 1,2% от БВП (при  8,94% през 

2007 г.). Данните за Обединеното кралство са съответно 3,1% от БВП през 2013 г. (13,89% за 2008 
г.). 
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докато европейските инициатори по принцип задържаха част от риска, 

независимо от отсъствието на формални изисквания по това време. 

2.Пречки пред устойчивото възстановяване на европейския пазар на 

ЦКБА  

Предвид значението на европейския пазар на ЦКБА като източник на 

финансов ресурс за кредитиране на потребителите и бизнеса преди кризата, той 

може да изиграе важна роля за следкризисното икономическо възстановяване. 

Прогнозите са, че при възвръщане на емисионните обеми отпреди десетилетие, 

ще бъдат генерирани поне 150 млрд. евро годишно за финансиране на 

европейските икономики. Активизирането на пазара на този етап се 

възпрепятства от няколко проблема, представени по-долу. 

2.1.Икономическа и кредитна активност  

Слабият икономически растеж продължава да потиска както предлагането, 

така и търсенето на кредити в Европа. По данни на ЕЦБ, през второто 

тримесечие на тази година, след четири тримесечия на слабо нарастване, 

реалният БВП в еврозоната остава непроменен спрямо предходното, а за 

третото тримесечие данните, налични до месец август, показват намаляване на 

инерцията на цикличния растеж. Макроикономическите прогнози на ЕЦБ за 

еврозоната от септември 2014 г. предвиждат годишно нарастване на реалния 

БВП с 0,9 % през 2014 г., 1,6 % през 2015 г. и 1,9 % през 2016 г. Запазва се  нетният 

спад в търсенето на потребителски, жилищни и корпоративни кредити, както и 

отрицателният ръст на кредитите, предоставени от парично-финансовите 

институции за частния сектор. В същото време, високите капиталови изисквания 

и ниските цени на активите в някои сектори, в т.ч. на жилищните и търговски 

недвижими имоти в много страни, допълнително демотивират банковото 

кредитиране в краткосрочен план. Тези негативни тенденции обуславят 

редуцираните нужди на банките от ново финансиране, включително чрез 

секюритизация.  

2.2.Регулаторно третиране 

Съживяването на европейския секюритизационен пазар изисква преди 

всичко възстановяване на доверието у инвеститорите. Съществуват две 

основни пречки в това отношение: несигурността относно окончателните нива 

на капиталовите изисквания за инвестициите в ЦКБА и разминаването между 

предложените капиталови изисквания и историческите нива на неизпълнение по 

европейските секюритизационни транзакции. Три ключови регулаторни 
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стандарта ще предопределят търсенето на ЦКБА от страна на инвеститорите 

и развитието на пазара през следващите няколко години: новите правила за 

рисково претегляне на секюритизиращи експозиции на банките,Директивата 

Платежоспособност II, регламентираща капиталовите изисквания за 

застрахователните компании и коефициента на ликвидно покритие (LCR) в 

рамките на Регламента за капиталовите изисквания за банките. Независимо от 

тяхното редуциране в последните изменения в рамките на Базел III и 

Платежоспособност II, капиталовите изисквания за инвестиции в ЦКБА като цяло 

продължават да са твърде консервативни, доколкото са много по-високи, 

отколкото е оправдано от историческите нива на неизпълнение по повечето 

класове активи и в сравнение с други форми на дългосрочно финансиране
3
, както и 

спрямо тези, приложими при пряко държане на базисните активи. Регулаторите са 

изправени пред дилема: разработване на балансиран регламент, предпазващ от 

риск, но и отчитащ силното представяне на европейските секюритизации, или 

третиране на всички ЦКБА като "високорискови“ и калибриране на капиталовите 

разходи съобразно загубите, реализирани по американските ценни книжа, базирани 

на високорискови  ипотеки. Това налага необходимостта от предприемането на 

по-нататъшни мерки за адекватно регулаторно третиране на ЦКБА, 

притежаващи характеристики като простота, стабилна структура, нисък риск и 

прозрачност. Положително развитие в това отношение е решението на 

Европейската комисия от октомври 2014 г. за въвеждане, в рамките на 

Платежоспособност II, на по-благоприятен режим за висококачествените 

секюритизации, с оглед насърчаване инвестициите на застрахователите и 

развитие на устойчиви секюритизационни пазари, необходими на икономиката на 

ЕС. Съгласно новите правила (в сила от 2016 г.), застрахователите ще бъдат 

задължени да държат по-малко капитал за пазарен риск, когато инвестират в 

секюритизации, отличаващи се с висока степен на простота, прозрачност и 

кредитно качество. В категорията „тип 1“ (висококачествени) секюритизации ще 

се включват първостепенни секюритизационни траншове, базирани (чрез 

механизъм "истинска продажба") на жилищни ипотеки, авто кредити и лизинг, 

кредити за МСП, потребителски кредити и вземания по кредитни карти, с 

изключение на пресекюритизации и синтетични секюритизации. Макар че това 

решение несъмнено следва да бъде приветствано като първото официално 

признание от ЕК (и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно 

осигуряване), че висококачествената секюритизация трябва да е обект на по-

                                                           

3
 Налагането на асиметрични капиталови изисквания (и такива по отношение включването в 

ликвидните буфери) за ЦКБА, в сравнение с тези за ценни книжа със сходни характеристики 
(например, покритите облигации) може да доведе до концентрация на риска в нови сегменти на 
пазара и регулаторен арбитраж. 
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благоприятно регулаторно третиране, основните разпоредби остават 

демотивиращи за инвестициите в ЦКБА
4
. Също през октомври 2014 г. беше 

прието аналогично решение относно третирането на висококачествените 

секюритизации в рамките на регламента, касаещ коефициента на ликвидно 

покритие (LCR) на кредитните институции. Секюритизиращите инструменти, 

отговарящи на критериите за допустимост, ще бъдат включвани в активите - 

ниво 2б от ликвидния буфер („високо-качествените ликвидни активи“) при горна 

граница от 15% за относителния им дял. Тъй като дебатът в глобален план 

относно прилагането на диференциран подход за висококачествените 

секюритизации не е приключил, ЕК не изключва възможността за ревизиране на 

тези разпоредби, с оглед осигуряването на съгласуваност в рамките на 

финансовия сектор и между отделните юрисдикции в Г-20. 

Бариери пред по-нататъшното развитие на пазара съществуват и по 

отношение на предлагането на ЦКБА – в качеството им на емитенти, банките са 

ограничени от несигурността относно освобождаването на капитал, което би 

могло да се постигне при бъдещите капиталови изисквания, а изискванията към 

тях за задържане на риск могат да действат като спирачка за някои емитенти, за 

които е проблематично да финансират задържаните позиции. Някои емитенти 

може да не са в състояние или да не желаят да предложат достатъчно 

атрактивни спредове на инвеститорите, предвид по-евтините алтернативи за 

финансиране като количествените улеснения на централните банки. 

2.3.Третиране на ЦКБА от агенциите за кредитен рейтинг  

След началото на кризата, агенциите за кредитен рейтинг бяха подложени 

на сериозни критики от регулатори, анализатори и инвеститори. Оказаният 

натиск в някои случаи изглежда ги е тласнал към драстична промяна в 

изискванията при оценката на ЦКБА, което прави секюритизирането по-трудно 

осъществимо и скъпо, отколкото е оправдано от рисковите характеристики на 

структурите. Влиянието на агенциите за кредитен рейтинг върху 

секюритизационния пазар днес се проявява по няколко начина. Първо, предвид 

опита от кризата и актуалните  икономически условия, за постигането на 

определен рейтинг агенциите сега изискват значително по-високи нива на 

кредитно подобрение, което оскъпява емитирането на ЦКБА и се отразява на 

                                                           

4
 Макар и понижени, капиталовите разходи за секюритизации тип 1 остават твърде високи: 

спредовете няма да са достатъчни, за да са атрактивни инвестициите, след отчитане на 
капиталовите разходи. Третирането на всички траншове, различни от първостепенни, като 
секюритизации тип 2 създава тежък дисбаланс: например, за първостепенен транш на 5-годишна, 
базирана на жилищни ипотеки, ценна книга с рейтинг ААА, капиталовите разходи ще са 10,5%, а за 
траншовете, различни от първостепенни - 67%. 
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предлагането им. Второ, повечето агенции за кредитен рейтинг в момента 

прилагат рейтингови тавани по отношение на ЦКБА, обвързани със суверенните 

рейтинги. Тези тавани се фиксират на няколко стъпки над съответния суверенен 

рейтинг и при определянето им се вземат предвид други фактори 

(макроикономически, риск от контрагента, операционен риск). В резултат на 

тяхното прилагане, измененията, настъпващи в суверенните рейтинги, влияят 

косвено върху оценката на съответните ЦКБА, като в страни с ниски рейтингови 

оценки, постигането на рейтинг ААА, обикновено изискван от инвеститорите за 

първостепенните траншове ЦКБА, не е възможно без гаранция от наднационални 

институции като ЕИФ. Налагането на рейтингови тавани редуцира 

прозрачността относно присъщото кредитно качество на ЦКБА и 

информативността на самите рейтингови оценки. Приложението им може да 

възпрепятства покупките на ЦКБА от определени инвеститори, когато 

определеният по този начин рейтинг е по-нисък от прага за инвестиции в ЦКБА, 

заложен в техните вътрешни или регулаторни правила. Продължаващата 

обвързаност на регулаторните регламенти с рейтинговите оценки, освен, че 

съдържа потенциал за генериране на процикличност, може да стане причина ЦКБА 

да бъдат обект на по-консервативно регулаторно третиране от това, което е 

постижимо на базата на кредитното им качество. Възможно решение на този 

проблем е агенциите да публикуват оценките си преди и след прилагането на 

тавани (суверенни или свързани с други фактори, като рейтинга на суап 

контрагенти) и да осигуряват по-добра прозрачност относно методологиите за 

определяне на рейтинговите тавани. 

2.4.Интервенции на централните банки на секюритизационните пазари 

През юни 2014 г. ЕЦБ обяви намерението си да стартира Програма за 

покупки на ЦКБА (ABSPP), като мярка за подобряване функционирането на 

трансмисионния механизъм на паричната политика и за насърчаване на банковото 

кредитиране в еврозоната. В рамките на тази инициатива, Евросистемата ще 

купува (от първичния и вторичния пазар) „прости и прозрачни“ ценни книжа с 

базисни активи - вземания от нефинансовия частен сектор в еврозоната и в 

частност, първостепенни и гарантирани междинни траншове ЦКБА, отговорящи 

на критериите за допустимост на рамката на Евросистемата за обезпеченията. 

Покупките започват през четвъртото тримесечие на 2014 г. и ще продължат най-

малко две години, като очакванията на ЕЦБ са те да имат стимулиращ ефект 

върху секюритизационните емисии и да доведат до деблокиране на кредитната 

активност на банките. Инициирането на тази програма породи редица въпроси 

относно възможностите за постигане на заявените цели. Основните структурни 

проблеми са свързани с малкия размер на европейския пазар на ЦКБА, ограниченото 
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количество ценни книжа, отговарящи на условията за покупка и високият 

относителен дял на задържаните емисии. ЕЦБ вече е доминиращ инвеститор на 

европейския пазар, а предвид ниския обем емисии, не е ясно дали ще е възможно 

закупуване на достатъчно ЦКБА за съществено свиване на балансите на банките 

и освобождаване на капитал за ново кредитиране
5
. Основните мотиви на банките 

за секюритизация са осигуряването на ликвидност и прехвърлянето на кредитен 

риск. Понастоящем банките имат достъп до значителни ликвидни ресурси, 

благодарение на различни количествени улеснения на централните банки, вкл. 

целевите дългосрочни операции по рефинансиране на ЕЦБ (TLTRO), затова основен 

стимул за емитиране на ЦКБА е прехвърлянето на риск чрез продажбата на 

активи. Потенциалното освобождаване на капитал по този начин обаче зависи от 

регулаторния режим (проблематичен в това отношение понастоящем) и от типа 

траншове, които ще изкупува ЕЦБ. Досега ЕЦБ приемаше като обезпечение само 

първостепенни траншове. По програмата ABSPP ще се купуват и по-рискови 

междинни траншове, но не и най-рисковите траншове за първа загуба, чието 

държане е свързано с най-високи капиталови разходи. За да се възстанови 

предлагането на ЦКБА е нужно да се създадат възможности за освобождаване на 

капитал при продажбата на активи, което да позволи увеличаване на 

кредитирането, без съпътстващи високи капиталови разходи за банките. 

Постигането на тази цел изисква съгласувани мерки за подобряване на средата за 

емитиране на ЦКБА между централни банкери и регулатори. Инвестициите на 

публичния сектор нe биха били толкова необходими, ако бъде генерирано 

достатъчно търсене на ЦКБА от страна на частни инвеститори, а за да се 

постигне това се изисква прецизно калибриране на основните регламенти 

относно капиталовите изисквания за кредитен риск при инвестиции в ЦКБА. 

2.5.Оперативна инфраструктура на секюритизационните пазари 

След кризата беше постигнат значителен напредък по отношение 

оперативната инфраструктура на пазарите на ЦКБА и в частност, 

прозрачността и оповестяването на информация. Необходими са обаче 

допълнителни мерки в посока стандартизиране на информацията за 

инвеститорите, което би позволило по-добра оценка и съпоставимост на риска, 

присъщ на ЦКБА. Специфичен проблем е и този за недостатъчните ресурси на 

агентите по обслужване на активи и попечителите, както и стесняването на 

кръга от доставчици на кредитни подобрения, предвид изискванията на 

                                                           

5
 Друг проблем е потенциалното изтласкване от пазара на съществуващите частни инвеститори 

в резултат на тези интервенции. След анонсирането на програмата, доходността на намиращите 
се в обръщение ЦКБА се понижи с 10-15 б.п. и вероятно ще се свие още след започване на 
покупките, което може да откаже от участие на пазара опериращите понастоящем на него 
инвеститори. 
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рейтиновите агенции същите да отговарят на определени критерии за кредитен 

рейтинг.  

В заключение следва да се посочи, че 2014 е ключова година за пазара на 

ЦКБА  в Европа. Макар стигмата, от която страда секюритизацията след 

кризата, да започва да изчезва, регулаторно третиране на ЦКБА остава твърде 

консервативно. Най-важната предпоставка за възстановяване на този пазар са 

адекватните регулаторни решения, които биха дали възможност на 

секюритизацията да изпълнява пълноценно своята роля за финансиране на 

реалната икономика в Европа. 
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УВОД 

Продължаващата глобална икономическа криза стартирала през 2007 година 

постави редица въпроси пред националните правителства. Някои от тях са 

свързани с възможностите за осигуряване на балансиран бюджет даващ 

възможност както  за финансиране на непроизводителните публични политики в 

областта на здравеопазване, социални дейност, образование, култура отразяващи 

демократичните достижения за висок жизнен стандарт през ХХI век, така и 

бюджет стимулиращ икономиката и бизнеса към висок икономически растеж 

основан на ниско-ресурно и ниско-енергийно интензивни технологии увеличаващи 

границите на производствените възможности и щадящ околната среда. 

Предвид гореизложеното, настоящият доклад има за цел да анализира 

възможностите за прилагане на екофискални инструменти в условията на 

национална, регионална (европейска) и световна икономическа криза, като 

средство за пострецесионно възстановяване и създаването на основа за 

устойчив икономически растеж. 

Обект на изследване е класическата фискална макроикономическа политика, 

а негов предмет – отделните екофискални интструменти. 

Изследователската теза стояща в основата на изследването е, че: 

прилагането на екофискални инструменти в условията на глобална икономическа 

криза води до по-бързо пострецесионно възстановяване и създава предпоставки за 

ускорен икономически растеж при структура на БВП с над 20% индустриален 

сектор. 

Доказването на така формулираната теза, вземайки предвид 

ограничителните условия на иследването, поставя следните основни 

изследователски задачи: 

1.Да се анализират положителните и отрицателни страни на екофискалните 

инструменти; 

2. Да се разгледа възможността за прилагането на екофискални 

инструменти в условията на данъчна неутралност в структурата на 

класическата фискална макроикономическа политика; 

3.Да се определи предложената структура на прилагане на екофискални 

инструменти в условията на икономическа криза дали ще допринесе за 

осигурявена на основа за икономически растеж или ще действа като 

„спирачка” за икономиката. 
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Ограничително условие е форматът на публикацията доклад за научна 

конференция (8стр.) ограничаващ представяне на пълните резултати. 

1. Анализ на екофискалните инструменти с многоспектърно действие 

Въглеродните данъци от типа данъци на Пигу  се начисляват върху 

съдържанието на въглерод в горивата (въглища, петролни продукти и природен 

газ, пропорционално на тяхното съдържание на въглерод) и представляват форма 

на въглеродно ценообразуване целящо намаляване на емисиите на парникови 

газове и интернализирането на пълните (социални) разходи към източниците на 

емисии.
1
  

Те се налагат върху стопанска дейност, пораждаща отрицателни външни влияния 

и имат за цел да ги коригират, като обхванат социалната цена на стопанската 

дейност и я включат в частните разходи на дейността избягвайки ефекта на 

свръх-консумация на продукта.  

Трудността при определянето на размера на данъците на Пигу е 

изчисляването на компенсирането на негативните външни влияния.
2
 Възможни са и 

други изкривявания при определяне на размера на данъка, като например лобиране 

пред правителството от страна на замърсителите, което би довело до 

намаляване на ефекта от данъка.  Обратното също е възможно-желание на 

правителството да събере по-големи приходи чрез този данък и увеличаване на 

размера му, което ще доведе до под-оптималното ниво на производство. 

Изкривяванията при пигувианските данъците, могат да насърчават 

контрабандата и черните пазари, особено ако създават съществени разлики в 

цените в съседни държави, поради което изискват и хармонизиране. 

Данъчните приходи от тях обаче, освен че прехвърлят разходите свързани 

със замърсяването от обществото върху замърсителя регулирайки 

производството до социално-оптимално ниво, имат и приходен ефект за бюджета.  

Те са косвен данък  (данък върху сделка), за разлика от преките данъци, 

които са данъци върху дохода. В допълнение към създаването на стимули за 

запазване на енергията, въглеродният данък поставя възобновяемите енергийни 

                                                           

1
  Hoeller P.,Wallin M., Energy Prices, Taxes and Carbon Dioxide Emissions", //OECD Economic Studies, 

Autumn 1991, No. 17. 
Иванова В., За необходимостта от единна екофискална политика в ЕС, Икономически 
алтернативи, 2009г., стр.91-99 

2
  Социалната цена на въглерода (SCC) е пределната цена на излъчване на един допълнителен 

метричен тон въглероден диоксид или негов еквивалент във всяка точка във времето. За 
изчисляване на SCC, с оглед атмосферното време на престой на въглероден диоксид трябва да 
бъде направена оценка, заедно с оценка на въздействието на изменението на климата. 
Въздействието на допълнителен тон въглероден диоксид в атмосферата трябва да бъде 
конвертирано с еквивалентните въздействия, които тон въглероден диоксид, излъчва, което 
изисква ползването на сконтов процент. Тоест данъкът върху въглеродните емисии трябва да 
бъде равен на SCC.    

http://www.oecd.org/dataoecd/33/26/34258255.pdf
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източници при по-конкурентни условия. По този начин се стимулира развитието 

на високотехнологични производства, разходващи по-малко ресурси и по-малко 

енергия на единица продукция. Това определено води до стимулиране на 

високотехнологичен растеж, водещ в дългосрочен период до увеличаване на 

границата на производствените възможности. 

Отделни държави (напр. Япония, Австралия, Дания, Франция и др.) са 

въвеждали въглеродни или енергийни данъци върху съдържанието на въглерод, но 

опитът им с тях е бил променлив. Липсата на мерки спрямо отрицателните 

външни влияния създавани от емисиите на въглероден двуокис в част от 

държавите създава опасност от изместване на въглеродни емисии, в смисъл че 

регулирането на емисиите в една страна/сектор води изместване на емисиите в 

други страни/сектори, които не са предмет на същия регламент.
3
 Това е била 

една от сновните причини, някой от държавите въвели въглероден данък да се 

откажат от прилагането му, като Австралия. 

Една от възможностите е въвеждането на хармонизиран въглероден данък 

(всички участващи нации да бъдат обект на облагане с данък в общ размер, като 

по този начин се постигне ефективност на разходите). Тя обаче е само 

теоретична, защото развиващите се страни нямат стимул да го приемат, заради 

претендираната от тях историческа отговорност на развитите страни, а дори и 

да го приемат контрола за спазването му при тях би бил много по-нисък и с това 

ефекта също би бил много по-нисък.
4
 

Регулативните гранични мита, търговски забрани и тарифи се 

отчитат за емисии, свързани с внос от страни без въглеродни цени (трети за ЕС 

държави). Прецедентното право на Световната търговска организация не е 

предоставило конкретни решения за данъци, свързани с климата и 

административните аспекти на граничните фискални корекции.
5
  

Като пример, Великобритания налага мито директно върху бензин и 

дизелово гориво, като митото се периодично се коригира, за да се гарантира, че 

съдържанието на въглерод в различните горива се облага равностойно.
6
 Също 

една от разпоредбите на американския Закон за чиста енергия и сигурност, 

призовава за допълнителни въглеродни такси върху стоки, внесени от страни-

неприлагащи мерки за ограничаване на въглеродните си емисии.  

                                                           

3
    IPCC, 2007, http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch11s11-7-2.html (01.01.2014) 

4
    IPCC,2007,  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch13s13-3-3-4.html (01.01.2014). 

5
  Ireland R,. "Implications for Customs of climate change mitigation and adaptation policy options: a 

preliminary examination", //World Customs Journal, 2010, Vol. 4 , ѐ2, pp. 21–36.  
6
   "Energy – Its Impact on the Environment and Society", Department for Business, Enterprise and Regulatory,  

2005, Reform. http://www.berr.gov.uk/files/file20317.pdf (01.10.2014). 

http://www.worldcustomsjournal.org/media/wcj/-2010/2/Ireland.pdf
http://www.worldcustomsjournal.org/media/wcj/-2010/2/Ireland.pdf
http://www.berr.gov.uk/files/file20317.pdf
file:///C:/Users/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/RQ6G12U4/Department%20for%20Business,%20Enterprise%20and%20Regulatory,%20%202005,%20Reform
file:///C:/Users/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/RQ6G12U4/Department%20for%20Business,%20Enterprise%20and%20Regulatory,%20%202005,%20Reform
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Налагането на такива мерки следва да е предпазливо, защото може да 

доведе до "зелен протекционизъм" от страните с високи доходи. Също така следва 

да се има предвид, че прекалените протекционистични мерки не насърчават 

износа и водят до забавена конкурентноспособност и липса на промяна на 

технологичната база. 

Екологичните субсидии ще бъдат разгледани в няколко разновидности: 

Намаляващите разходите субсидии при които се възстановява част от 

цената на определени инвестиции за намаляване на замърсяването: 

самостоятелно не осигуряват стимули за намаляване на замърсяването и 

създават потенциал за корупция или са средство за протекционизъм.
7
 Тоест 

субсидиите могат да функционират като скрита защита, поради което ЕС е 

установил принципа "замърсителят плаща", за да се предотврати злоупотребата 

със субсидии.  

Субсидии за пределно намаляване на емисиите, изплатени като фиксирана 

сума за единица на намалено замърсяване: осигуряват стимули за намаляване на 

замърсяването, но изискват допълнителни бюджетни приходи, за да се осигурят 

като ресурс (и следователно биха могли да доведат до изкривяване на данъчното 

бреме, за разлика от данъците от типа на Пигу). Субсидиите за намаляване 

изискват определяне на базовата линия за отчитане на резултата, което ги 

доближава до администрирането от типа на стандартите по административно-

командния подход.  

2. Възможности за прилагане на екофискални инструменти в условията на 

икономическа криза 

Въглеродните данъци са ценови инструмент, защото те определят цена, а 

нивото на емисиите е позволено да варира в съответствие с икономическата 

активност. Основен недостатък на този тип данъци е, че екологичният резултат 

(например горна граница за размера на емисиите) не е гарантиран.
8
 Тоест има 

несигурно въздействие върху изменението на климата - докато регулациите от 

типа "административно-командни" гарантират определено ниво на емисии, при 

данъкът  това зависи от размера на предприетите действия от замърсителят.  

Ето защо следва да се прецени риска от наднорменото замърсяване срещу 

риска от излишните разходи. От една страна, данъкът ще намали печалбата на 

индустрията, подтискайки евентуално икономическа дейност, но от друга страна 

на замърсителят няма да е необходимо да хеджира срещу бъдеща несигурност, 

                                                           

7
 Гечев Р., Устойчиво развитие и пазарна конкурентноспособност, Годишник на УНСС, 2007г., стр. 

155-179 
8
  Weitzman, M.,"Prices vs. Quantities", //The Review of Economic Studies, Okt. 1974, Vol.41, N4, pp.477–491.  
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тъй като размера на данъка ще се определи свързано с печалбата, което е 

предимство за индустрията предвид прогнозируемостта на разходите за разлика 

от моделите основани на търговия с емисионни разрешителни. 

И двете-пигувианските данъци и регулирането от типа "административно-

командно", изискват администрация за прилагане, което влече след себе си 

разходи.   

Системата „ограничаване и търговия” (т.нар.”Търговия с емисии“), 

представлява алтернатива на прилагането на пигувианското данъчно облагане 

от типа на Пигу и включва нормативно определяне на лимит на предизвикването 

на дадено негативно външно влияние и създаването на пазар за правата за 

замърсяване в рамките на този лимит.  Системата за ограничаване и търговия 

(СТЕ) е количествен инструмент, защото определя общото количество на 

емисиите и позволява цената да варира, за разлика от въглеродните данаци които 

са ценови инструмент. Но ефекта на СТЕ е несигурен и  зависи от избрания подход 

за разпределяне на квотите. Ако правителството ги отдава чрез търгове, 

цената на въглеродните квоти е ефективна като данък върху въглеродните 

емисии, но вместо това, те обикновено се раздават безвъздмезно на емисионните 

източници, които ги използват или продават по пазарни цени.  В този случай, 

цените на енергийните продукти ще се покачат заради търговията, но 

правителството няма да събере приходи за намаляване на други данъци и 

компенсиране на потребителите. Предвид това СТЕ са относително 

неефективни, по три причини:  

Първо, ако квотите се разпределят въз основа на „историческите” емисии, 

това насърчава  фирмите да замърсяват повече преди системата да е въведена в 

действие за да "печелят" повече квоти. Може да намали политическата опозиция 

от съществуващите фирми, в сравнение с търга, тъй като фирмите плащат само 

разходите за намаление на емисиите, а не за покупки на разрешение за емисии, но 

укрепва позицията на досегашните фирми, в сравнение с новите участници, 

докато при търга, новите участници се състезават при равни условия за 

разрешителни. 

Второ, ако правата на замърсяване се отдават чрез търг, се губят 

възможността да се използват евентуалните данъчни приходи от въглеродни 

данъци, за да се намалят други данъци. Регулаторните агенции са изложени на 

риск от издаване на прекалено много кредити на емисиите, което може да доведе 

до много ниска цена на разрешителни за емисии. Това намалява стимулите, 

задължените фирми да намалят своите емисии. От друга страна, издаване на 

твърде малко разрешения може да доведе до прекомерно високи цени и спиране на 

икономическия растеж.  
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Трето: съществува несигурност по отношение на пределните разходи за 

намаляване на емисиите-СТЕ, като  „количествен“ инструмент гарантират 

определено ниво на емисиите, но са с най-несигурен MAC. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

С инструментите на класическата макроикономическа фискална политика 

(основно данъци и правителствени разходи) чрез управление на съвкупното 

търсене се цели постигане на стабилно макроикономическо равновесие и 

осигуряване на условия за икономически растеж. На практика обаче в голяма част 

от новите страни-членки на ЕС и част от останалите вече повече от 5 години 

продължават да се възпроизвеждат негативните ефекти на икономическата 

криза обхванала света в края на 2007г. Това показва, че е необходима промяна в 

прилагането на фискалния модел с цел постигането на едно възходящо 

пострецесионно  възстановяване което да бъде основано върху достатъчно 

приходи за реализиране на правителствената политика във всички области 

гарантиращи висок жизнен стандарт на населението (здравеопазване, култура, 

образование, социални дейности) и в същото време стимулиращи брутните 

частни вътрешни инвестиции на бизнеса към осигуряване на дългосрочен 

устойчив икономически растеж. Предвид гореизложеното, тази публикация 

анализира инструментите очертаващи възможностите за екофискална политика 

провеждана в условията на данъчна неутралност.  

С оглед проведеният анализ може да се обобщи, че всички специфични 

инструменти за регулиране имат положителни страни и в същото време 

недостатъци. Тоест избора на конкретен подход за регулиране на въглеродния 

интензитет зависи от конкретната ситуация, според структурата на 

икономиката, технологичните модели в отделните икономически сектори и т.н.   

Основното заключение на настоящият анализ е, че класическите фискални 

инструменти от приходен тип като корпоративни данъци, такси, мита „наказват” 

опези представители на бизнеса, които в условията на икономическа криза 

проявяват активност и не стимулират усилията за пострецесионно 

възстановяване. Обратното, екофискалните инструменти като данъци от типа 

на Пигу стимулират инвестициите и обновяването на технологичната база. При 

тях онези които произвеждат по-ефективно, с по-висока добавена стойност и с 

по-съвременни технологии-заплащат по-ниски данъци. Обратното, онези които 

замърсяват околната среда, хабят повече ресурси, работят с амортизирано 

оборудване, но разчитат на евтината цена на работния труд и ниските социални 

стандарти заплащат повече. В краткосрочен план, това е шок за индустрията, но 
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в средносрочен и дългосрочен период води до привличане не на  спекулативни, а на 

производителни инвестиции и ускорен високотехнологичен икономически растеж 

при гарантиране на фискалната и бюджетната устойчивост.  

Поради ограничения обем на публикацията не бяха представени сравненията с 

класическите фискални инструменти и анализите на емпиричната информация на 

бюджетна основа. Въпреки това, изводите от тях потвърждават заключението, 

че следва да бъдат заменени от екофискални инструменти за да не наказват 

икономическата активност пропорционално, а да бъдат съобразени с 

интернализирането на негативните външни влияния и да награждават онези 

които са по-икономически активни, но и използват по-модерно технологично 

оборудване, отразено във фискалните инструменти чрез ниски емисии и ниска 

консумация на ресурси 
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Аннотация  

В данной научной статье проведено исследование показателей, 

характеризующих финансовое состояние предприятий в современных условиях 

хозяйствования. На сегодняшний день такая необходимость вызвана рядом 

изменений, происходящих в системе рыночных отношений в Украине, а также 

желанием предпринимателей определять потенциальные возможности увеличения 

прибыли фирмы. 

Ключевые слова: предприятие, финансовое состояние, анализ, 

инвестиционная привлекательность, рентабельность. 

Abstract 

In dannoy nauchnoy Article Study conducted indicators, harakteryzuyuschyh 

fynansovoe Status enterprises in modern terms hozyaystvovanyya. At the moment this 

sehodnyashnyy neobhodymost vыzvana number altered, proyshodyaschyh in the system 

rыnochnыh relations in Ukraine, as well as entrepreneurs zhelanyem define potentsyalnыe 

abilities Increase profit company.  
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На сегодняшний день кардинальные изменения банковской системы, 

внедрение новых форм собственности, трансформация бухгалтерского учета, 

предоставляют чрезвычайную актуальность вопросам анализа и управления 

финансовыми ресурсами предприятия как основным и приоритетным. Это 

обусловлено необходимостью выявлять "болевые точки" в финансовой 

деятельности и способы эффективного использования финансовых ресурсов 

предприятия, ведь неэффективное использование финансовых ресурсов приводит к 

низкой платежеспособности предприятия и, как следствие, к возможным перебоям 

в снабжении, производстве и реализации продукции. Учитывают финансовое 

состояние предприятия и банки, рассматривая режим его кредитования и 

дифференциацию процентных ставок.  

В связи с этим возникает необходимость и растет практическое значение 

систематической оценки финансового состояния предприятия. Целью такой 

оценки является поиск резервов повышения рентабельности производства, 

укрепления коммерческих расчетов как основы стабильной работы предприятия и 

выполнения им обязательств перед бюджетом, банками и другими организациями. 

С основными задач анализа финансового состояния следует отнести:  

- исследование рентабельности и финансовой устойчивости предприятия;  

- исследование эффективности использования имущества (капитала) 

предприятия и обеспеченности его собственными оборотными средствами;  

- объективная оценка динамики и состояния ликвидности, 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия;  

- оценку положения предприятия на финансовом рынке и количественная 

оценка его конкурентоспособности;  

- определение эффективности использования финансовых ресурсов.  

Таким образом, анализ финансового состояния - это часть общего анализа 

хозяйственной деятельности предприятия, состоит из двух взаимосвязанных и 

взаимосвязанных разделов: финансового и управленческого анализа, которые 

состоят из внутреннего и внешнего анализа. 

Источниками информации внутреннего анализа являются данные публичной 

финансовой отчетности, данные бухгалтерского и управленческого учета.  

Особенностями внешнего финансового анализа является ориентация такого 

анализа на публичную, внешнюю отчетность предприятия, множественность 

объектов-пользователей, разносторонность целей и интересов субъектов 

анализа, максимальная открытость его результатов для пользователей. 

Внутренний анализ может осуществляться и по оперативным данным, субъектами 
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его являются владельцы, руководство и службы предприятия; результаты такого 

анализа могут быть коммерческой тайной предприятия.  

Определение инвестиционной привлекательности следует рассматривать 

не только как интегральный финансово-экономический показатель, но и как 

систему количественных показателей оценки хозяйственного, финансового, 

технического потенциалов предприятия, позволяет оценить позицию конкретного 

предприятия соответствующей отрасли и региона. Конечный результат по 

инвестиционной привлекательности предприятия позволяет заказчикам более 

объективно оценить состояние и возможности данного предприятия Украины. 

Оценка инвестиционной привлекательности должна осуществляться в два 

этапа.  

Первый этап: расчет интегрального показателя по каждому предприятию 

отдельно на основании финансовой и бухгалтерской отчетности. На первом этапе 

для определения показателя привлекательности конкретного предприятия 

используется метод расчета интегрального показателя. Показатели определения 

интегрального показателя инвестиционной привлекательности предприятия 

разделяются на следующие группы:  

I группа - показатели ликвидности;  

II группа - показатели финансовой устойчивости;  

III группа - показатели деловой активности;  

IV группа - показатели рентабельности.  

Второй этап: определение оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия путем корректировки интегрального показателя, рассчитанного на 

первом этапе с учетом привлекательности на мезоэкономических уровне, влияния 

результатов финансово-хозяйственной деятельности и рисков деятельности 

предприятия.  

Для оценки уровня эффективности функционирования предприятия чаще 

всего используют относительные показатели - показатели рентабельности 

(прибыльности, доходности). Рентабельним считается предприятие, приносящее 

прибыль. 

Рентабельность непосредственно связана с величиной прибыли. Однако ее 

нельзя отождествлять с абсолютной суммой полученной прибыли. Рентабельность 

- это степень доходности, выгодности, доходности. Она измеряется с помощью 

целой системы относительных показателей, характеризующих эффективность 

работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.. Д.), Выгодность 

производства отдельных видов продукции (работ, услуг). Показатели 

рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные 

результаты хозяйствования, потому что их величина отражает соотношение 

эффекта с вложенным капиталом или потребленными ресурсами. Их используют и 
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как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. Разнообразие 

вариантов решений, принимаемых при определении прибыли, текущих расходов, 

авансированной стоимости для расчета рентабельности обусловливают наличие 

значительного количества ее показателей [1, 249].  

Анализ рентабельности предприятия осуществляется путем расчета 

таких основных показателей (коэффициентов): рентабельность продаж, 

рентабельность активов; рентабельность собственного капитала; 

рентабельность инвестиций; рентабельность деятельности; рентабельность 

продукции.  

Рентабельность продаж рассчитывается как отношение чистой прибыли 

предприятия к чистому доходу от реализации и характеризует эффективность 

продаж предприятия.  

Рентабельность активов рассчитывается как отношение чистой прибыли 

предприятия к среднегодовой стоимости активов и характеризует 

эффективность использования активов предприятия. 

Рентабельность собственного капитала рассчитывается как отношение 

чистой прибыли предприятия к среднегодовой стоимости собственного капитала 

и характеризует эффективность вложения средств в данного предприятия.  

  Рентабельность инвестиций - рассчитывается как отношение суммы 

чистой прибыли и выплаченных процентов к сумме собственного и долгосрочного 

заемного капитала среднего за период. Показывает, какую отдачу имеют 

владельцы акционерного капитала и держатели долгосрочного долга компании.  

Рентабельность продукции рассчитывается как отношение чистого дохода 

от реализации продукции (работ, услуг) к себестоимости и характеризует 

прибыльность хозяйственной деятельности предприятия от основной 

деятельности.  

Важнейшим показателем финансового состояния предприятия является его 

обеспеченность собственными оборотными средствами и эффективность их 

использования.  

У каждого предприятия для обеспечения нормального процесса производства 

должно быть соответствующее количество оборотных активов. Размер этих 

активов на определенном предприятии связан как с объемом производства, так и 

со скоростью их оборота. Расширение объемов производства требует увеличения 

оборотных средств. Ускорение же оборачиваемости оборотных активов, 

наоборот, приводит к уменьшению их количества, которое необходимо для 

обеспечения нормального процесса производства. В последнем случае повышается 

эффективность использования оборотных активов, которые вкладываются в 

производство.  
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Поэтому анализ обеспеченности предприятия оборотными средствами и 

эффективности их использования имеет существенное значение для оценки 

финансового состояния предприятия [2, c.57].  

Для характеристики эффективности использования оборотных активов на 

предприятиях рассчитываются следующие показатели: оборачиваемость 

(продолжительность одного оборота) в днях; коэффициент оборачиваемости; 

коэффициент загрузки и коэффициент эффективности использования оборотных 

активов. 

Платежеспособность предприятия - это способность предприятия платить 

деньги по своим обязательствам, что уже наступили и требуют немедленного 

погашения, за счет имеющихся денег на банковских счетах или в наличных деньгах.  

Основными показателями, на основе которых можно определить 

платежеспособность предприятия, является коэффициент автономии (финансовой 

независимости); коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

коэффициент покрытия (платежеспособности).  

Коэффициент автономии - показатель, который характеризует долю 

собственных активов в общей сумме всех активов предприятия, использованных 

им для осуществления уставной деятельности. Коэффициент автономии 

рассчитывается делением суммы собственного капитала на стоимость 

имущества предприятия.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами - показатель, 

который характеризует уровень обеспеченности предприятия собственными 

источниками формирования оборотных активов, т.е. показывает, сколько 

собственных источников формирования оборотных активов предприятия 

приходится на единицу этих активов. Рассчитывается этот коэффициент по 

данным баланса предприятия за соответствующий отчетный период в следующем 

порядке: от итога по первому разделу пассива баланса вычитается итог по 

первому разделу актива и полученная разность делится на сумму итоге второго 

раздела актива баланса, т.е. рассчитана фактическое наличие собственных и 

приравненных к ним источников формирования оборотных средств делится на 

фактическую стоимость имеющихся оборотных средств.  

Коэффициент покрытия (платежеспособности) - показатель, 

характеризующий уровень достаточности (текущих активов) оборотных средств 

предприятиям для погашения своих текущих обязательств в течение года. Он 

определяется отношением всех текущих активов (за исключением расходов 

будущих периодов) к текущим обязательствам предприятия. 

Под финансовой устойчивостью предприятия понимают обеспечение 

запасов и затрат источниками средств для их формирования. Следовательно, 

финансовая устойчивость - это такое состояние предприятия, когда объем его 
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имущества (активов) достаточный для погашения обязательств, то есть 

предприятие платежеспособно.  

Важное значение для функционирования предприятий в условиях рыночной 

экономики приобретает их финансовая независимость от внешних заемных 

источников. Запас источников собственных средств означает запас финансовой 

устойчивости предприятия при условии, что его собственные средства 

превышают заемные.  

Устойчивость финансового состояния предприятия оценивается по 

собственных и заемных средств, по темпам накопления собственных средств в 

результате текущей финансовой деятельности, достаточным обеспечением 

материальных оборотных активов собственными источниками.  

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется системой 

финансовых коэффициентов, которые рассчитываются как отношение 

абсолютных показателей актива и пассива баланса. Сравнение этих 

коэффициентов с базисными величинами (среднеотраслевыми, показателями 

финансово устойчивых предприятий, оптимально рассчитанными) дает 

возможность установить уровень финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия.  

Основными показателями, которые характеризуют финансовую 

устойчивость предприятия, его независимость от заемных средств являются: 

коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств; коэффициенты 

автономии; коэффициент маневренности собственных средств; коэффициент 

маневренности рабочего капитала.  

Предметом анализа финансового состояния являются финансовые ресурсы 

предприятия, их формирование и использование. 

Методы анализа финансового состояния - это комплекс научно-

методических инструментов и принципов исследования финансового состояния 

предприятия. Среди этих методов выделяют:  

а) неформализованные методы, которые основаны на описании 

аналитических процедур на логическом уровне. Это такие методы, как метод 

экспертных оценок и сценариев, психологические, морфологические, 

сравнительные методы, методы построения системы показателей или 

аналитических таблиц. Характерной их чертой является определенный 

субъективизм, поскольку большое значение здесь имеет интуиция, 

осведомленность и знания аналитика;  

б) формализованные методы основаны на аналитических зависимостях. Это 

такие методы, как метод цепных подстановок, арифметических разниц, 

балансовый, процентных чисел, дифференциальный, логарифмический, простых и 

сложных процентов, дисконтирования.  
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Итак, в современных условиях применяется несколько методов анализа 

финансового состояния предприятия и каждый объект хозяйствования выбирает 

свою систему показателей, учитывая цели, задачи и пользователей анализируемой, 

и строит свою программу анализа финансово-хозяйственной деятельности. 
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На любом этапе развития системы общественных отношений существует 

необходимость в защите от нежелательных эндогенных и экзогенных угроз . 

Основной потребностью человека, общества, государства является обеспечение 

безопасности. Углубление региональных различий социально - экономического 

развития определяет необходимость первоочередного обеспечения безопасности 

регионов. Особенно в современных условиях, активизация интеграционных 

процессов обусловливает повышенное внимание к определению уровня 

экономической безопасности региона, которая влияет на состояние готовности 

экономики государства принимать или противостоять вызовам мировой 

экономики. Одним из главных составляющих экономического развития региона 

является инвестиционная деятельность. Поэтому достижение желаемого 

результата экономической безопасности невозможно без обеспечения 

допустимого уровня инвестиционной безопасности .Проблемы обеспечения 

инвестиционной безопасности региона приобретают особую остроту из-за 

существования таких причин: неоднородность социально-экономического 

развития регионов; неравномерное региональное размещение финансовых 

ресурсов; низкая инвестиционная привлекательность отдельных 

административно-территориальных единиц, наличие устаревших и затратных 



 

 226 

технологий; вложение средств в быстро окупаемые инвестиционные проекты, 

недостаточное бюджетное финансирования стратегических инвестиционных 

объектов; убыточность отдельных предприятий, отсутствие инновационной 

компоненты в ходе осуществления инвестиций.  

Важным основанием укрепления безопасности и развития государства, 

региона экономическая безопасность. Обеспечение экономической безопасности 

является залогом создания привлекательных условий социально - экономической 

стабильности жизни и развития личности , общества , защиты от воздействия 

внутренних и внешних угроз.  

Весомым фактором влияния на состояние экономической безопасности 

региона является инвестиционная деятельность, которая характеризует объем 

осуществленных инвестиций за счет внутренних и внешних ресурсов. 

Положительное влияние инвестиционных процессов в регионе на экономическую 

безопасность последнего, обусловлено увеличением поступлений в местный 

бюджет, производственных мощностей, объема производства, прибыли субъектов 

хозяйствования . То есть можно определять, что инвестиционная составляющая 

является одним из ключевых компонентов достижения экономической 

безопасности региона. 

Инвестиционная безопасность региона – это такой объем инвестиций в 

регионов, осуществленных за счет оптимального сочетания внутренних и внешних 

ресурсов, при котором будет место экономический рост во всех секторах 

экономики, воспроизводства региональных производительных сил , повышения 

уровня жизни населения и рост доходов всех экономических субъектов и бюджета. 

Инвестиционную безопасность региона определяет ряд факторов, которые носят 

как положительное так и негативное влияние.  

Минимизация влияния негативных факторов является залогом достижения 

безопасного уровня инвестирования . Негативное влияние на уровень 

инвестиционной безопасности региона обусловлена не только внутренними, а й 

внешними факторами. Негативные факторы можно принимать как 

дестабилизирующие факторы воздействия, или угрозы инвестиционной 

безопасности региона. Распределение дестабилизирующих факторов влияния на 

уровень инвестиционной безопасности и их влияние на развитие региона 

представлено на рис. 1 . 

В целях уменьшения угроз инвестиционной безопасности, органы местной 

власти должны использовать определенный инструментарий управления ими и 

проводить постоянный их мониторинг. Проведение мониторинга позволит 
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обеспечить достаточный уровень инвестиционной безопасности. На начальном 

этапе мониторинга необходимо определять показатели, по которым существуют 

пороговые значения. Наивысшая степень инвестиционной безопасности будет 

достигнуто, когда весь комплекс показателей находиться в допустимых пределах 

своих пороговых значений и положительное изменение одних не будет 

способствовать отрицательной измени других . 

 

Рис. 1. Дестабилизирующие факторы влияния на инвестиционную 

безопасность и их влияние на развитие региона *  

* разработано автором 
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Проведенный анализ существующих методических подходов к оценке 

инвестиционной безопасности страны ( региона), позволяет свидетельствовать , 

что существует множество разногласий между ними и общего. Для оценки 

инвестиционной безопасности региона нами предложено использовать следующие 

показатели: отношение объемов инвестиций в основной капитал к ВРП (валовой 

региональный продукт), % ( пороговое значение не менее 25 %); отношение чистого 

прироста прямых иностранных инвестиций в ВРП, % ( пороговое значение 5-10 %); 

доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций, % ( пороговое 

значение от 20 до 30%). Для определения общего уровня инвестиционной 

безопасности нами предлагается эти три индикатора свести в один 

интегральный показатель и осуществить ранжирование регионов по уровню 

инвестиционной безопасности. 

В целях сведения трех показателей к одному значению и определения общего 

уровня инвестиционной безопасности региона нами предлагается использовать 

метод эталонного значения, который заключается в следующем: 1) пороговые 

значения по каждому показателю – индикатору, что участвует в оценке 

принимаются за эталонные; 2) далее определяется расчетный показатель R, 

характеризующий степень соответствия фактических значений индикаторов 

каждого региона, участвующего в оценке, пороговым значением показателя. 

Расчетная формула имеет вид: 

  )1(
ïîð

³

ô

³

j
I

I
R

,                                                      (1) 

где 
ô

³I
— фактический уровень отдельного индикатора в j-м регионе; 

ïîð

³I — пороговое значение отдельного индикатора; 

і — количество оценочных показателей (индикаторов); 

j — количество регионов, участвующих в оценке. 

* разработано автором 

 

Регион с минимальным значением показателя R будет иметь высокий 

уровень инвестиционной безопасности, так как фактические значения его 

показателей наиболее приближенные к пороговых значений.  
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Основной проблемой низкого уровня инвестиционной безопасности в 

регионах Украины на данный момент времени является отсутствие финансовых 

ресурсов. Основными факторами влияния на низкий уровень финансового 

обеспечения инвестиций являются: недостаточность доходов местных бюджетов; 

убыточность отечественных предприятий, высокая цена на кредитные ресурсы, 

низкий уровень инвестиционной привлекательности региона , низкий уровень 

доходов населения и соответственно сбережений. 

В современных условиях развития регионов Украины важную роль играет 

иностранный капитал, поступающий в виде прямых иностранных инвестиций. 

Увеличение поступления иностранных инвестиций будет способствовать росту 

инвестиционной деятельности в регионах, а это в свою очередь активизирует 

процесс модернизации производственных мощностей, заимствования опыта 

передовых стран, улучшения внешне торгового оборота региона и страны в целом. 

Однако негативным аспектом поступления иностранных инвестиций является 

монополизация иностранными инвесторами стратегических отраслей через 

приватизацию стратегических предприятий. Однако следует понимать , что 

необходимо обеспечение оптимального размера иностранных инвестиций , 

поскольку их избыток также носит негативное влияние на развитие экономики 

региона. Поэтому, разрабатывая определенные стратегии следует взвешивать 

все положительные и отрицательные аспекты привлечения иностранных средств 

в регион. С этой целью нами определены основные негативные и позитивные 

аспекты привлечения иностранных инвестиций в регион ( таблица 1 ). 

Таблица 1 

Влияние иностранных инвестиций на развитие региона * 

Вид эффекта 
Принимающий регион 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

1 2 3 

Экономический 
Рост ВРП , рост объема производства в 

регионе, развитие промышленности 

Увеличение тех производств, что 
являются быстроокупаемыми и 

преимущественно 
ориентированы на иностранных 

потребителей 

Социальный Уменьшение уровня безработицы 
Содействие недобросовестной 

конкуренции на рынке труда 

Экологический 

Использование новейших технологий с 

меньшими выбросами загрязняющих 
веществ в воздух 

Открытие экологически опасных 

производств в регионе 

Финансовый 
Увеличение финансовых ресурсов 

предприятий , населения , бюджета 

Вывоз прибылей за пределы 

страны инвестирования средств. 
Особенно актуально для тех 

иностранных инвестиций , 
которые имеют целью лишь 

удовлетворение интересов 
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инвесторов с максимальным 
использованием  

  
имеющихся ресурсных ценностей 

в принимающем регионе 

Научно - 
инновационный 

Заимствование опыта передовых стран 
построения и ведения бизнеса , а также 

реализация инновационных продуктов 

Использование научных 

достижений населения для 
удовлетворения собственных 

интересов 

Внешнеэкономическ
ий 

Налаживание отношений с 
иностранными партнерами и 

соответственно рост экспорта 

Увеличение импорта товаров , 

которые можно покупать у 
отечественных производителей . 

Уменьшение экспорта товаров 
отечественного производства 

Ресурсный 

Увеличение производственных ресурсов 

иностранного происхождения для 
производства конкурентоспособной 

продукции 

Завоз некачественного сырья и 

материалов , для производства 
экологически опасной для жизни 

продукции 

Технологический 
Завоз и использования новейших 

технологий 

Ввоз в регион устаревших , 

изношенных технологий , которые 
себя исчерпали за рубежом 

Вид эффекта 
Принимающий регион 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

1 2 3 

Экономический 
Рост ВРП , рост объема производства в 

регионе, развитие промышленности 

Увеличение тех производств, что 
являются быстроокупаемыми и 

преимущественно 
ориентированы на иностранных 

потребителей 

Социальный Уменьшение уровня безработицы 
Содействие недобросовестной 

конкуренции на рынке труда 

Экологический 
Использование новейших технологий с 

меньшими выбросами загрязняющих 

веществ в воздух 

Открытие экологически опасных 

производств в регионе 

Финансовый 
Увеличение финансовых ресурсов 

предприятий , населения , бюджета 

Вывоз прибылей за пределы 

страны инвестирования средств. 
Особенно актуально для тех 

иностранных инвестиций , 
которые имеют целью лишь 

удовлетворение интересов 
инвесторов с максимальным 

использованием  

  
имеющихся ресурсных ценностей 

в принимающем регионе 

Научно - 

инновационный 

Заимствование опыта передовых стран 

построения и ведения бизнеса , а также 
реализация инновационных продуктов 

Использование научных 
достижений населения для 

удовлетворения собственных 
интересов 

Внешнеэкономическ

ий 

Налаживание отношений с 

иностранными партнерами и 
соответственно рост экспорта 

Увеличение импорта товаров , 
которые можно покупать у 

отечественных производителей . 
Уменьшение экспорта товаров 

отечественного производства 

Ресурсный 

Увеличение производственных ресурсов 

иностранного происхождения для 
производства конкурентоспособной 

Завоз некачественного сырья и 

материалов , для производства 
экологически опасной для жизни 
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продукции продукции 

Технологический 
Завоз и использования новейших 

технологий 

Ввоз в регион устаревших , 

изношенных технологий , которые 
себя исчерпали за рубежом 

 

* разработано автором 

 

Учитывая вышесказанное, считаем, что финансируя инвестиционные 

проекты, только за счет средств иностранных инвесторов, получить лидерство 

на мировом рынке почти невозможно. Регионы Украины должны иметь 

разработанную четкую инвестиционную политику, которая могла бы 

способствовать как внутренним, так и внешним инвестиционным потокам, 

разрабатывать и реализовывать возможные пути привлечения инвестиционных 

ресурсов в регион без негативного влияния на экономическую, социальную, 

инвестиционную, экологическую и финансовую безопасность региона. 

В целом каждый из регионов Украины, имея различия социально - 

экономического развития, требует разработки дифференцированного подхода к 

определению направлений повышения инвестиционной безопасности. В основу 

разработки стратегических ориентиров повышения инвестиционной 

безопасности положены такие показатели: объем прямых иностранных инвестиций 

в расчете на одного человека, отношение чистого прироста прямых иностранных 

инвестиций в ВРП, отношение объемов инвестиций в основной капитал к ВРП, доля 

прямых иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций. Критерии выбора 

стратегических ориентиров повышения инвестиционной безопасности региона 

отражены в таблице 2. 

Таблица 2 

Критерии выбора стратегических ориентиров повышения инвестиционной 

безопасности* 

Критерии 
Выше среднего значения 

по Украине 
Ниже среднего 

значения по Украине 

Отношение чистого прироста прямых 

иностранных инвестиций в ВРП 
+ - 

Отношение объемов инвестиций в 

основной капитал к ВРП 
+ - 

Объем прямых иностранных инвестиций в 

расчете на одного человека 
+ - 

Доля прямых иностранных инвестиций в 
общем объеме инвестиций 

+ - 

 

* разработано автором 
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Показатели, отраженные в таблице 3, в качестве критериев определения 

стратегических ориентиров повышения инвестиционной безопасности регионов, 

являются основными индикаторами инвестиционной активности и безопасности 

регионов Украины. По результатам расчета показателей (критериев) в регионах 

Украины, можно будет определять стратегические ориентиры и разрабатывать 

стратегии повышения инвестиционной безопасности. В целом виды 

стратегических решений, относительно конкретных регионов , в зависимости от 

величины критериев отображаются в таблице 3. Распределение регионов по 

критериям разработки стратегических ориентиров осуществлено по данным 2013 

года. 

Таблица 3 

Стратегические ориентиры повышения инвестиционной безопасности 

регионов *  

Критерии Стратегические решения 
Регионы (области) 

Украины 

1 2 3 

+ + + + 

Поддержание существующего уровня экономического 

развития и увеличения внутренних финансовых 
возможностей региона 

 

- + + + 
Увеличение собственных финансовых ресурсов и повышения 

инвестиционной привлекательности региона 
 

+ - + + 

Увеличение капиталовложений, стимулирования роста 

инвестиций за счет собственных финансовых ресурсов 

населения, субъектов хозяйствования 

Днепропетровская, 

г. Киев 

+ + - + 
Привлечение иностранного капитала в приоритетные сферы 

региона 
 

+ + + - 
Поддержание существующего уровня развития и 

эффективное использование внутренних природных, 

материальных ресурсов региона 

АРК, Киевская 

-   - + + 
Уменьшение вывозу прибылей за пределы региона и 

стимулирование увеличения производства в регионе 
Харьковская 

-   -  - + 

Повышение эффективности использования иностранных 
инвестиций с целью увеличения собственных финансовых 

ресурсов предприятий , роста доходов местных бюджетов и 
ВРП 

Закарпатская, 

Запорожская, 
Одесская, Сумская 

+  -  -  - 
Модернизация и технологическое переоснащение 

производства. Инвестирование в новые технологии и 

осуществления инвестиций инновационного характера 

Донецкая, 

Луганская 

-   -   -   - 

Наращивание инвестиционного потенциала региона и 

привлечения иностранных инвестиций в приоритетные 
сферы 

Кировоградская, 

Николаевская, 
Ровенская, 

Тернопольская, 
Херсонская, 

Черкасская, 
Черниговская 

-   + + - 
Повышение конкурентоспособности региона и рост его 

внешнеэкономической активности 
 

-  + - - Инвестирование в создание совместных иностранных Винницкая, 
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предприятий и повышение внешнеэкономического 
потенциала 

Львовская, 
Хмельницкая, 

Черновицкая,         
г. Севастополь 

+ + -  - 
Инвестирование в новые и мало затратные технологии с 
целью увеличения рентабельности производства и роста 

товарооборота на внутренних и внешних рынках 

Волынская, 
Житомирская, 

Полтавская 

-  - + - 
Повышение эффективности использования иностранного 

капитала и его размещения в альтернативные производства 
 

+  -  -  + 
Рост инвестиций за счет внутренних финансовых ресурсов 
и отвлечение иностранного капитала из тех сфер, что не 

обеспечивают прибыли и доходов местных бюджетов 

Ивано-Франковская 

 

* разработано автором 

 

В целом нами определено, что с целью повышения уровня инвестиционной 

безопасности необходимо внесение изменений и разработка новых мер в рамках 

инвестиционной политики региона. Регионы, испытывающие потребность во 

внешних инвестиционных ресурсах, должны иметь четко разработанные 

инвестиционные программы и представить их во всех средствах массовой 

информации. Залогом повышения инвестиционной безопасности в современных 

условиях развития является улучшение инвестиционного климата в регионе и 

рациональное использование природных и трудовых ресурсов. Обеспечение 

рациональности использования природных и трудовых ресурсов в регионах Украины 

будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности 

последних, увеличению собственных финансовых ресурсов и улучшению их 

социально – экономического развития. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

БЮДЖЕТНЫФ СРЕДСТВ В УКРАИНЕ 

 

к.э.н., доцент Дорош В.Ю. 

Украина, Луцкий национальный технический университет 

 

Расмотрен правовой аспект общественного контроля за использованием 

бюджетных средств в Украине и место территориальных коллективов в 

осуществлении контроля над деятельностью органов исполнительной власти как 

одной из важных форм реализации конституционных прав граждан. Представлен 

опыт Канады в данной сфере, на основе которого нами предложены этапы 

привлечения общественности к контролю за использованием бюджетных средств 

 

Ключевые слова: территориальный коллектив, общественный контроль, 

бюджетные средства, конституционные права граждан. 

 

Участие граждан в осуществлении контроля над деятельностью органов 

исполнительной власти – это одна из форм реализации конституционных прав 

граждан.  

В настоящее время в Украине практически не создано функционального 

диалога между государством и гражданами относительно общественного 

контроля над использованием бюджетных средств. Причиной этого является 

отсутствие системы механизмов, институций, процедур и опыта привлечения 

общественности к процессу принятия решений государственными органами 

власти.  

В 2003 году на рассмотрение Верховной рада в порядке законодательной 

инициативы был внесен Проект Закона Украины «Об общественном контроле за 

использованием средств Государственного и местных бюджетов», согласно 

которого целью общественного контроля за использованием средств 

Государственного и местных бюджетов есть обеспечение эффективности и 

прозрачности государственных финансов, оптимизация бюджетных расходов 

путем предотвращения перерасходов государственных средств на закупку 

товаров (работ, услуг), их нецелевого использования. Но данный Закон так и не был 

принят. Также стоит вспомнить, что в Верховной Раде Украины 
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зарегистрированы два разных законопроекта «Об общественном контроле» (ѐ 

6358 от 13.07.2001 г., внесенный депутатом                             С. Кириченком, и ѐ 

6246 от 11.10.2004 г., внесенный депутатами А. Раханским и                  И. Шаровым), 

которые как законодательная инициатива не нашли логического завершения.  

Заметим, что граждане Украины не только имеют конституционное право 

на участие в управлении делами государства в соответствии со ст. 38 

Конституции Украины, но и народ является носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Украине, которую он осуществляет 

непосредственно и через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а граждане имеют право участвовать в управлении 

государственными делами [1]. Закон Украины «О местном самоуправлении в 

Украине» в качестве одной из форм общественного контроля определяет 

общественные слушания (ст. 13), в ходе которых «территориальное общество 

имеет право встречаться с депутатами соответствующего совета и 

должностными лицами местного самоуправления, заслушивать их, затрагивать 

вопрос и вносить предложения относительно вопросов местного значения, 

которые принадлежат к юрисдикции местного самоуправления» [2]. Законом 

Украины «О доступе к публичной информации» предусмотрена обязанность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления информирования о 

своей деятельности и принятых решениях (ст. 10). Государство гарантирует 

свободный доступ субъектов информационных отношений к статистическим 

данным через запрос (ч. 3 в. 13). Каждый участник информационных отношений для 

обеспечения его прав, свобод и законных интересов имеет право на получение 

информации о деятельности народных депутатов, органов государственной 

власти, местного самоуправления и местной администрации (ст. 43). Закон 

устанавливает и ответственность за нарушение законодательства об 

информации [3].  

Значительные сдвиги в динамике регистрации общественных объединений 

(ОО) состоялись в 2013 году – после вступления в силу Закона Украины «Об 

общественных объединениях», призванного содействовать развитию 

гражданского общества в Украине [4]. Ввиду того, что по новому закону была 

упрощена регистрация ОО, лишь за первый квартал 2013 года, по данным 

Государственной регистрационной службы, в Украине было зарегистрировано 463 

новых общественных организаций, что больше чем вдвое превысило показатели 

аналогичного периода 2012 года. Наибольшее количество такого рода организаций 

были зарегистрированы в Львовской, Запорожской, Одесской, Харьковской 

областях, Автономной Республике Крым, городах Киеве и Севастополе. 

Сегодня актами законодательства, которые также регулируются 

определенные вопросы общественного контроля, кроме выше упомянутых являются 
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законы «Об обращении граждан», «О политических партиях в Украине», «О 

местных государственных администрациях», а также некоторые другие 

нормативно-правовые документы, в частности Постановление КМУ от 05.11.2008 

г. ѐ 976 «Об утверждении Порядка содействия проведению общественной 

экспертизы деятельности органов исполнительной власти» и др. 

Специалисты Центра Политических Студий и Аналитики предлагают 

Украине идти по пути стран не только Европы, но и СНГ, которые используют в 

своей деятельности веб-порталы использования публичных средств. В частности, 

в этом направлении позитивные результаты показали Казахстан и Киргизстан. 

Также в Казахстане существует так называемый общественный бюджет городов, 

благодаря которому каждый желающий может полностью отследить расходы из 

местных бюджетов. Эксперты отмечают, что свободный доступ к информации и 

контроль общественности бюджетов органов власти и расходования бюджетных 

средств в сфере государственных закупок кардинально изменит ситуацию к 

лучшему. Заслуживает внимания опыт Канады в данной сфере (рис.1), на основе 

которого нами предложены этапы привлечения общественности к контролю за 

использованием бюджетных средств. 

Процесс привлечение населения к общественному контролю могут 

инициировать центральное правительство и местные органы власти, а также 

собственно граждане, он также может быть результатом ряда разнообразных 

причин: 

- стремление выборных органов и политиков получить поддержку населения 

на выборах; 

- потребности органов государственной власти в поддержке 

общественностью для ввода непопулярных мероприятий; 

- стремление получить четкие сигналы относительно того, что граждане 

считают приоритетами расходов. 

Факторы, которые усложняют участие общественности в бюджетном 

процессе: отсутствие соответствующей информации о формах и механизмах 

участия общественности; неполная открытость информации о формировании и 

распределении бюджетных средств; сложность оценки связи между 

использованием предоставленных средств и конечными результатами; риск 

исключения самых уязвимых групп населения из процесса обсуждения вопросов 

бюджетной политики.  
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*Разработка автора 

Рис.1. Этапы привлечения общественности к контролю использования 

бюджетных средств. 

 

В идеальных условиях взаимодействие государственного и общественного 

контроля формирует новый управленческий метод – государственно-

общественный контролинг. Использование данного метода в органах публичной 

власти будет способствовать: демократизации общества; повышению 

эффективности осуществления государственной политики на местном уровне; 

созданию многоканальной системы информационного обеспечения управленческого 

процесса.  
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Аннотация  

В данной научной статье проведено исследование туристического сектора, 

показателей, характеризующих финансовые поступления и потоки туристов, 

проделан свот - анализ туристической индустрии. На сегодняшний день такая 

необходимость вызвана потенциалом туристического рынка, возможностями его 

использования, привлечения инвестиций и развития экономики Украины.  

Ключевые слова: туристическая сфера, конкурентоспособность отрасли, 

инвестиционная привлекательность, риски и возможности туристической сферы. 

Abstract 

In this research article, a study of the tourism sector, indicators that characterize 

financial flows and flows of tourists, has done a SWOT - analysis of the tourism industry. To 

date, the need is caused by the potential of the tourism market, opportunities of its use, 

investment and development of the Ukrainian economy.  

Keywords: tourism sector, the competitiveness of industry, investment 

attractiveness, risks and opportunities for the tourism sector.  
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Глобальные изменения тенденции международного рынка туристических услуг 

и проблемы туристической привлекательности отдельных территорий 

свидетельствуют о необходимости создания брендов туристических направлений. 

Туристический бренд все чаще становится ключевым источником различий, 

которыми руководствуется клиент при осуществлении заказа. Обещания бренда 

реализуются через всю совокупность отношений с клиентами. Сильный 

(эффективный) туристический бренд позволяет потребителю почувствовать 

удовольствие от сделанного выбора, от самого факта покупки и дальнейшего 

использования приобретенного товара или потребления услуги. В современных 

условиях туристический бренд становится все более значимым, влияние его 

проявляется в деловой жизни каждого человека и затрагивает все виды деловой 

активности. 

Важными показателями, характеризующие конкурентоспособность 

туристического сектора стран на международной арене по версии ВЭФ, является 

количество привлеченного международного потока и объем поступлений от него, 

поэтому лидерами туристического рынка в Европе есть Франция, Испания, 

Италия, Великобритания, Германия, Турция. Рейтинг индустрии туризма стран 

представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Рейтинг индустрии туризма стран по показателям привлеченного потока и 

полученными поступлениями, 2011 [1] 

Страна  ѐ Международный  

поток, тыс. чел. 

 Страна  ѐ Международные  

поступления, млн. 

долл. 

Франция  1 76800 Испания  1 52525 

Испания  2 52677 Франция  2 46319 

Великобритания  3 28133 Италия  3 38786 

Турция  4 27000 Германия  4 34675 

Германия  5 26875 Великобритания  5 30400 

Австрия  6 22004 Турция  6 20807 

Украина  7 21203 Австрия  7 18663 

Греция  8 15007 Швейцария  8 14841 

Польша  9 12470 Нидерланды  9 13062 

Нидерланды  10 10883 Греция  10 12741 

Венгрия  11 9510 Швеция  11 11079 

Хорватия  12 9335 Португалия  12 10090 

Дания  13 9097 Польша  13 9446 

Швейцария  14 8628 Хорватия  14 8268 

Бельгия  15 7217 Чехия  15 6671 

Ирландия  16 7189 Дания  16 5476 

Португалия  17 6865 Венгрия  17 5381 

Чехия  18 6334 Ирландия  18 4890 
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Болгария  19 6047 Норвегия  19 4779 

Швеция  20 4951 Украина  20 3788 

Норвегия  21 4767 Болгария  21 3637 

Италия  22 4626 Финляндия  22 2809 

Финляндия  23 3670 Словения  23 2311 

Кипр  24 2173 Словакия  24 2233 

Эстония  25 2120 Кипр  25 2183 

Грузия  26 2033 Бельгия  26 1287 

Словения  27 1844 Эстония  27 1071 

Латвия  28 1373 Мальта  28 1068 

Мальта  29 1332 Грузия  29 659 

Словакия 30 1327 Латвия 30 640 

 

Учитывая дисбаланс объема туристического потока и поступлений от него, в 

данном исследовании для изучения эффективности реализации туристических 

стратегий развития индустрии и их влияния на экономику страны, рассматриваем 

показатель, измеряющий эффективность реализации стратегий развития 

туризма - «Fe». С целью определения показателя «Fe» предлагается следующая 

формула:  

Fe = (поступления от туристического потока) / (привлеченный международный 

поток) 

Дифференциацию результатов определения показателя, предлагается 

толковать по следующей градацией: если Fe <499, то стратегия развития 

туристического сектора является неудовлетворительной, в секторе 

существуют весомые препятствия к раскрытию туристического потенциала и 

формирования конкурентного продукта на международном туристическом рынке.  

Если 500 <Fe <999, то стратегия развития является взвешенной и 

оптимальной, однако существуют некоторые факторы, мешающие реализации 

конкурентных преимуществ и туристического потенциала максимально 

эффективно.  

Если Fe> 1000, то стратегия развития туризма является эффективной, 

страна создает предпосылки развития отрасли и формирует политику активного 

содействия туризму, позволяющий получать экономические выгоды и 

стимулировать развитие всей экономики как в разрезе социо-экономического 

обеспечения, сохранения окружающей среды, так и в плане эффективного 

маркетингового позиционирования страны на международном рынке 

туристических услуг.  

Стратегии стран, внешняя среда которых неблагоприятное для полноценного 

раскрытия туристического потенциала, являются неэффективными через 

множественность факторов эндогенного и экзогенного характера, 
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препятствующих формированию устойчивых конкурентных преимуществ и 

позиционированию на международном рынке туристических услуг (таблица 2).  

Таблица 2.  

Страны, туристические стратегии которых носят неэффективный характер 

страна 
международный 

поток, тыс. чел. 

международные 

поступления, млн. 

долл 

Fe  
 

рейтинг 

эффективности 

Латвия 1 373 640 466,13 28 

Грузия 2 033 659 324,15 29 

Украина 21 203 3 788 178,65 30 

 

Как видно из данного исследования, Украина имеет низкий показатель 

эффективности туристической стратегии, реализации конкурентных 

преимуществ и потенциала среди исследуемых стран. В то время как 

международный туристический поток Украина примерно равен потока Австрии, 

финансовые поступления от привлечения туристских потоков в Украину почти в 

4,5 раза ниже австрийских. Поэтому сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы, по развитию туристско-рекреационной сферы можно выявить 

посредством проведения SWOT - анализа (таблица 3)  

Таблица 3  

Потенциал развития туристической индустрии 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Благоприятные климатические условия;  

2. Диверсификация природно-рекреационных 
ресурсов;  

3. Богатое историко-культурное наследие;  
4. Этническая разнообразие;  

5. Географическое расположение в центре 
Европы;  

6. Относительно стабильная экологическая 
ситуация;  

7. Мощный пропускной потенциал;  
8. Участие международных и 

отечественных международных 
организаций в процессе развития 

туристических направлений на территории 

Украины;  

9. Активизация малого и среднего бизнеса в 
туристической сфере;  

10. Возможность развития полного спектра 
туристических продуктов 

1.Виражена сезонность;  

2. Проблема утилизации отходов;  
3. Необходимость постоянного контроля 

стабильности естественно-экологической 
ситуации;  

4. Отсутствие реальных рычагов влияния 
органов по контролю за выбросами вредных 

веществ;  
5. Заброшенные культурно-исторические 

памятники;  
6. Застройка исторических центров;  

7. Низкий уровень развития 
инфраструктуры;  

8. Несоответствие уровня услуг 

международным стандартам;  

9. Отсутствие комплексного 
туристического продукта;  

10. Структура туристического 
предложения не учитывает всего 

потенциала территории;  
11. Отсутствие плана регионального 

развития;  
12. Отсутствие статусов курортов 

государственного и местного значения;  
13. Неравномерность туристического 

предложения в территориальном плане;  
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14. Неблагоприятный налоговый климат;  
15. Низкий уровень использования 

интернета в рекламных целях;  
16. Информационный вакуум по 

деятельности международных организаций 
и реализуемых ими проектов;  

17. Отсутствие системности в вопросах 
развития туристической отрасли;  

18. Коррумпированность власти;  
19. Отсутствие инициативности в 

создании имиджа и бренда  

Возможности Угрозы 

1. Диверсификация туристического 
предложения;  

2. Использование инновационных подходов и 
новейших технологий;  

3. Создание и внедрение программ развития 
туризма по региональному принципу, 

системный и поэтапный подход к их 
реализации;  

4. Разработка инвестиционных проектов по 
развитию туристическо-рекреационной 

сферы;  
5. Развитие трансграничного 

сотрудничества;  
6. Совершенствование законодательной 

базы;  
7. Продвижение туристического продукта 

на международную арену. 

1. Дисбаланс экологического состояния 
через антропогенное воздействие, 

природные катаклизмы  
2. Высокая конкуренция стран с похожими 

данными;  
3. Нестабильность экономической 

ситуации;  
4. Нестабильность политической ситуации;  

5. Тенизация экономики.  
 

 

Важность туристического сектора Украины определяется уникальным 

соединением природно-рекреационных ресурсов, исторического наследия и разно 

фактурностью санаторно-курортной базы. Украина имеет все предпосылки для 

создания и развития сильной международной туристической индустрии, однако ряд 

преград препятствует реализации конкурентоспособности туристического 

сектора страны. Прежде всего это факторы управленческого, экономического, 

экологического, социального и культурного характера.  

Государство в процессе развития туризма играет важную роль и должно 

проделать колоссальную работу по созданию благоприятных условий для развития 

туристического сектора экономики. Сейчас законодательной базы для 

легитимного функционирования субъектов предпринимательской деятельности 

нет, а неточности нормативно-правовой базы позволяют реализовывать 

варварское схемы уничтожения важных для туристической индустрии ресурсов; 

культурный ресурс страны воспринимается по советским стереотипами, 

отсутствует единая стратегия устойчивого развития экономики через 

стимулирование туристической деятельности и четкие планы реализации 

действий, программы развития туризма ограничиваются лишь декларациями 

намерений и не становятся приоритетными направлениями развития регионов; 
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отсутствует организация властных структур по контролю за выполнением 

решений по развитию туризма. Тормозит развитие разно ведомственная  

подчиненность объектов туристического значения. В продвижении и развитии 

туристического направления и брендирования Украине мало используется 

информационный ресурс [2, с.187].  

Природно-культурный ресурс требует государственного контроля за 

экологической ситуацией и состоянием сохранения культурных памятников. 

Природоохранные органы не имеют реальных рычагов влияния. Для ознакомления с 

туристическими возможностями регионов как внутри страны, так и за ее 

пределами недостаточно масштабно используется информационный ресурс. 

Хаотическая архитектурная застройка в исторических центрах обесценивает 

культурологическое значение нашего наследия и нарушает исторический 

ландшафт, мешая его общему  восприятию, и этот вопрос все больше 

обостряется. Требует дальнейшего решения проблема максимального 

экологической нагрузки на отдельные регионы и необходима разработка 

предпосылок равномерного распределения туристического потока, 

сформированного на базе исследований в разрезе спроса на виды туризма в 

регионах и их экологической целесообразности.  

Гармоничному развитию отрасли мешает также низкая туристическая 

культура как население, так и туристов, а также недостаточная 

осведомленность о экономическими возможности туризма в регионах. При 

привлечении в Украину иностранных туристических потоков возникают проблемы 

и через языковой барьер. Не хватает высоко квалифицированных специалистов, а 

участие учебных заведений в развитии украинского туризма низкая.  

В Украине туристический и гостинично-ресторанный бизнес не достиг еще 

такого уровня развития как в США и странах Западной Европы, однако 

существуют все предпосылки для развития туристической сферы. Удобное 

географическое расположение, благоприятный климат, разнообразный рельеф, 

уникальное сочетание природно-рекреационных ресурсов, культурно-

исторического наследия, разветвления санаторно-курортной базы - все эти 

факторы обусловливают конкурентные преимущества Украины в предложении 

туристского продукта. Поэтому развитие международного туризма является 

перспективным направлением для страны. Также международный туризм является 

заметным источником валютных поступлений, может иметь положительное 

влияние на платежный баланс, ускорить инвестиционные процессы, 

реорганизовать инфраструктуру страны, повысить занятость населения. 

Налоговая нагрузка и отсутствие стимулирующих инструментов 

относительно внутреннего и иностранного туризма не способствует созданию 

благоприятной среды для бизнес-деятельности. Имеющийся цепь туристического 
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предложения деструктивная и ограниченная, обусловленная сезонностью спроса и 

не позволяет в полной мере раскрыть туристический потенциал территорий и 

получить экономические выгоды; практически отсутствуют комплексные 

туристические продукты. Внедрение инновационных подходов и новейших 

технологий с целью уменьшения расходов, минимизации антропогенного 

воздействия, создании эксклюзивных туристических продуктов требует 

основательной поддержки государства и доступное сейчас только крупным 

игрокам рынка или иностранному инвестиционному капиталу. 
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Abstract 

The author of work conducts research of features of activity of transnational 

corporation. Considerable attention is spared to the study of the theoretical going near 
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essence of this determination. An author does generalization of positive and negative 

factors of influence of activity of TNC on development of economy of country. 

Keywords: transnational corporation, economy, country, development. 

 

В современном мире прямые иностранные инвестиции являются важным 

экономическим ресурсом и инструментом. Именно прямые иностранные 

инвестиции транснациональных корпораций (ТНК) владеют потенциалом 

создавать рабочие места, увеличивать производительность, осуществлять 

обмен опытом и технологиями, увеличивать экспорт и играть важную роль в 

долгосрочном экономическом развитии стран. 

На протяжении последних лет существенно растет роль иностранных 

инвестиций в экономическом развитии государств мира. Достаточно мощными 

возможностями относительно инвестиционных вливаний владеют большие ТНК, 

роль которых при современных условиях непосредственно растет. Суммарные 

зарубежные инвестиции ТНК сейчас играют более существенную роль, чем 

торговля. 

Процесс глобализации является  качественно новым этапом развития 

мировой экономики и интернационализации хозяйственной жизни, когда мировое 

хозяйство превращается в целостную экономическую систему, составляющими 

которой являются национальные экономики. Уровень развития государств в 

условиях глобализации зависит от умения их правительств приспосабливать свою 

политику к изменениям, которые происходят в мировом экономическом 

пространстве. 

Дать полное и всеобъемлющее определение понятия ТНК чрезвычайно сложно. 

Анализу отдельных сторон и аспектов деятельности ТНК посвящена огромное 

количество научных исследований, существует целый ряд разных, часто 

противоречивых, теорий, которые описывают причины возникновения и суть 

феномена ТНК, его преимущества и опасности, а также пытаются 

прогнозировать дальнейшее развитие ТНК.  

Транснациональные компании являются самым сложным и самым совершенным 

продуктом эволюции мировой экономической системы. Любой из упомянутых 

критериев имеет право на существование, однако все они являются быстрее 

эмпирическим приближением, чем четко детерминированным показателем, и к их 

трактовке никоим образом нельзя подходить однозначно. В течение последних лет 

многие ученые начали употреблять понятия  ТНК и МНК как синонимы, не выделяя 

тот аспект в каких странах находятся владельцы корпораций [1, с. 21]. 

Корпорация - не единственный возможный субъект транснационального 

бизнеса: встречаются масштабные проявления транснациональной активности 

обществ и даже единоличных предприятий: концерн "Dandy" в течение 
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значительного периода был единоличным предприятием. Поэтому многие 

исследователи избегают термина "транснациональная корпорация", используя 

более общие понятия "транснациональная компания" или "транснациональное 

предприятие" [2, с. 329]. 

Самым характерным признаком ТНК является несоответствие между 

экономическим содержанием и юридической формой - экономическое единство 

оформляется юридической(организационной) множественностью [3, с. 87]. 

Основа мирового господства ТНК - вывоз капитала и его эффективное 

размещение. Совокупные иностранные инвестиции всех ТНК в данное время 

играют более существенную роль, чем торговля. ТНК контролируют треть 

производительных капиталов частного сектора всего мира, до 90% прямых 

инвестиций за рубежом. Прямые инвестиции ТНК за рубежом в середине 90-х гг. 

превысили 3 трлн. долларов. При этом прямые инвестиции выросли в три раза 

быстрее, чем инвестиции в целом, хотя они(прямые инвестиции) все еще 

складывают приблизительно 6% годовые капиталовложения промышленно 

развитых стран. Владея огромными капиталами, ТНК активно действуют на 

международных финансовых рынках. Совокупные валютные резервы ТНК в несколько 

раз больше, чем резервы всех центральных банков мира, вместе взятых.  

Новые технические возможности способствовали усилению тенденций к 

концентрации управления денежно-валютными операциями корпораций. Корпорация 

"British Petroleum" является в этом плане характерным примером: компания 

превратила свое центральное казначейство в Англии в банк с многочисленными 

отделениями для управления валютными позициями по торговле нефтью. 

Следует выделить такие основные источники эффективной деятельности 

ТНК : 

- использование преимуществ обладания природными ресурсами (или 

доступа к ним), капиталом и знаниями; 

- - возможность оптимального расположения своих предприятий в 

разных странах с учетом размеров их внутреннего рынка, темпов экономического 

роста, цены и квалификации рабочей силы, цен и доступности других 

экономических ресурсов, развитости инфраструктуры, а также политико-

правовых факторов, среди которых важнейшей является политическая 

стабильность; 

- - возможность аккумулирования капитала в рамках всей системы ТНК, 

включая ссудные средства в странах расположения иностранных филиалов; 

- - использование в своих целях финансовых ресурсов всего мира. 

В качестве источников их финансирования выступают не столько главные 

американские компании, сколько физические и юридические лица из третьих стран, 

которые принимают. Для этого иностранные филиалы ТНК широко используют 
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ссуды коммерческих и финансовых институтов государства, которое принимает, 

и третьих стран, а не только стран базирования материнской компании. 

Подытожив выше  изложенное отобразим самые типичные плюсы и минусы 

деятельности ТНК для принимающей страны и для страны, которая вывозит 

капитал (см.табл.1). 

Таблица 1 

Влияние ТНК на страны базирования и принимающие страны 

В
ы

г
о

д
ы

 

Принимающая страна 
Страна, которая вывозит 

капитал 

Получение дополнительных ресурсов(капитал, 
технологии, управленческий опыт, 

квалифицированный труд) 
Стимулирование развития национальной 
экономики, увеличения объема продукта, 

который производится, и прибыли, ускорения 
экономического роста и развития 

Получение налогов от деятельности ТНК 

Иностранные инвестиции 
эффективнее, чем 

аналогические внутренние 

П
р

о
б

л
е

м
ы

 

Представители принимающей страны не 
допускаются к участию в проведении НДДКР 

Усиленная эксплуатация и установление 
внешнего контроля со стороны ТНК 

ТНК могут манипулировать ценами с целью 
избежания налогов 

Государственное 
регулирование иностранных 

инвестиций: запрет 
инвестирования в отдельные 
отрасли, особенные условия 

инвестирования(использовани
е местных полуфабрикатов, 

учебы местных кадров, 
проведения НДДКР в 

принимающей стране, 
расширение экспорта 

продукции, которая 
производится), потери в 

торговом балансе 
Риск конфискации инвестиций 

 

Постоянная информированность о конъюнктуре товарных, валютных и 

финансовых рынков в разных странах, рациональная организационная структура, 

которая находится под пристальным вниманием руководства ТНК, постоянно 

совершенствуется. Опыт международного менеджмента, включая оптимальную 

организацию производства и сбыта, поддержка высокой репутации фирмы. 

Слияние и поглощение - самый радикальный метод концентрации и 

централизации производства и капитала в международном масштабе. Этот 

процесс активно происходит уже не первое десятилетие и не угасает. Поскольку 

это явление является характерным прежде всего для развитых стран мира, именно 

на них и приходятся подавляющее большинство иностранных инвестиций. В 

современных условиях принимающие страны(развитые и те, которые 

развиваются), как правило, одобряют ТНК на своей территории. В мире 
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существует конкуренция между странам" за привлечение прямых зарубежных 

инвестиций, в процессе какой ТНК получают налоговые скидки и льготы [4, с. 19]. 

Деятельность ТНК по-разному оценивается в странах их базирования. Однако 

все они признают факт широких возможностей ТНК и неуклонного расширения их 

деятельности национальными границами, а также существенную роль ТНК во 

вложениях капитала в национальную экономику. Наиболее проблемными в 

деятельности ТНК для стран базирования есть взаимоотношения ТНК и 

национальных правительств и реализация корпоративных интересов ТНК [5, с. 67]. 

Стратегическое единство интересов ТНК и государств оказывается и в 

том, что государственная политика, партийная система, армия не могут 

существовать без финансово-технической поддержки ТНК. На постоянную долю 

расходов, необходимых для внешнеэкономической экспансии ТНК, превратились 

расходы сугубо политические. 

Сегодня экономический потенциал некоторых ТНК превышает экономический 

потенциал не только отдельных стран, но и регионов мира. Деятельность ТНК 

получает самые разнообразные  оценки: от самой позитивной к самой негативной.  

Транснационализация мировой экономики имеет особенное значение и 

специфику для тех стран, в которых происходят существенные экономические 

сдвиги, которые переходят от одной к другой модели экономического развития, 

находятся на этапе изменения технологической базы производства, к которым 

принадлежит и Украина.  

В этом случае транснационализация мировой экономики может 

рассматриваться как фактор и особенная форма экономической 

транснационализации национальных экономик.  

Необходимость интеграции Украины в мировую экономику определяет 

актуальность исследования вопросов, связанных с деятельностью ТНК. Мировой 

опыт удостоверяет, что именно ТНК является структурным элементом экономики 

многих стран, движущей силой их развития и повышения эффективности. 

Транснациональные корпорации в расширении своей деятельности готовы 

уничтожить национального производителя.  

Украина должна тесно сотрудничать с другими странами, подписывать 

выгодные контракты для того, чтобы они вкладывали средства в развитие 

экономики. Но нужно хорошо взвешивать предложения инвестирования так, как 

это может и негативно повлиять. Во-первых, это может повлиять на  

экологическую ситуацию, когда страны-инвесторы захотят строить заводы, 

которые могут загрязнять окружающую среду. Во-вторых, когда мы будем 

принимать средства от одной страны это может не понравиться другой. В-

третьих, нужно быть осторожным в принятии предложения так, как можно стать 

зависимым от страны-инвестора. 
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Стщностш капиталшнчу инвестифий как щкономихеской 
категории 

 
 
В статье раскрыто значение капитальных инвестиций, дана критическая оценка 

разных подходов к трактованию их сущности, внесены предложения по уточнению 

определения данной экономической категории 

 

Ключевые слова: затраты, капитал, капитальные вложения, капитальные 

инвестиции, ресурсы, экономическая выгода 

 
Капитальные инвестиции являются одним из самых доступных и 

перспективных видов ресурсов  предприятий в частности и страны в целом. С 

одной стороны, они имеют важное значение, определяемое ролью, которую 

выполняют новые и модернизированные основные средства в процессе 

производства материальных благ. С другой стороны, они выступают важным 

фактором общественного воспроизводства достижений научно-технического 

прогресса, что создает благоприятные условия для роста производства, 

повышения прибыльности бизнеса и благосостояния граждан. Однако в 

современной экономической науке сущности капитальных инвестиций уделяется 

недостаточно внимания. Это предопределяет незначительное количество 

научных публикаций и диссертационных работ по данной тематике, сужает круг 

исследуемых вопросов и формирует неоправданно однообразный взгляд на 

проблемы их учета и контроля. 

Результаты проведенных исследований дают основания утверждать, что 

исторически термин "капитальные инвестиции" начал широко использоваться в 

Украине только в течение последнего десятилетия, что связано с интенсивным 

внедрением механизмов рыночной экономики.  

Как справедливо отмечает Паливода К.В. [1, с. 5], в советское время эта 

категория практически была связана с капиталистической экономикой, а 

инвестиционный процесс рассматривался преимущественно как единая, 

взаимосвязанная система расширенного воспроизводства основных фондов, 

направленная на достижение наилучших экономических результатов 

национальной экономики, в частности, наибольшего прироста валового 

национального дохода. В плановой экономике инвестиционный процесс 

характеризовался чрезвычайно низкой эффективностью, а инвестиции 
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осуществлялись в основном в форме централизованных капиталовложений. В 

связи с этим основным для отечественной экономической науки до 90-х годов 

прошлого века было понятие "капитальные вложения". При этом в теории 

применялись два подхода к определению сущности "капитальных вложений": 

"затратный" и "ресурсный".   

Так, ученые первого направления рассматривали капитальные вложения как 

затраты на создание новых, расширение, реконструкцию или техническое 

перевооружение действующих основных фондов. Данный подход был 

доминирующим как в теории, так и на практике. При этом основной считалась 

производственная стадия движения средств, а значение денежной формы 

обращения основного капитала преуменьшалось и ограничивалось 

преимущественно рамками строительного комплекса. К тому же часто понятие 

капитальных вложений отождествлялось с капитальным строительством или 

созданием новых производственных мощностей. Такой подход подтверждает и 

содержание  большинства законодательных и нормативно-правовых актов того 

времени.  

В отличии от этого основой ресурсного подхода стало выделение денежных 

средств как составляющей капитальных вложений. Последние рассматривались 

как средства, затрачиваемые на создание новых, реконструкцию и расширение 

действующих основных фондов.  

Однако,  существенный недостаток затратного и ресурсного  подходов  

заключался в статической характеристике капитальных вложений, основанной 

на выделении одного элемента - расходов или ресурсов, обосновании приоритета 

отдельных стадий оборота капитала - продуктивного или денежного, что 

ограничивает возможности их исследования как процесса, во время которого 

происходит последовательная смена различных форм стоимости, реализуется 

динамическая взаимосвязь разных элементов инвестиционной деятельности: 

ресурсы - затраты - доходы.  

С переходом Украины к рыночным формам хозяйствования произошло 

значительное углубление методологии и расширение терминологии современной 

учетной системы и экономической науки в целом. Трансформация взглядов на 

сущность капитальных инвестиций сказалась и на содержании 

соответствующих нормативно-правовых документов и на научных 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Сегодня  в  Украине 

действует более 15 нормативных актов, регулирующих правовые основы и 

методику учета капитальных инвестиций. Однако их нормы остаются не 

согласованными между собой, а иногда и противоречат друг другу.  

В целом развитие законодательной базы процесса инвестирования, 

методических основ его бухгалтерского учета началось с введения в действие 
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Закона Украины "Об инвестиционной деятельности", Хозяйственного кодекса 

Украины, национальных Положений (стандартов) бухгалтерского учета, Плана 

счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, Налогового 

кодекса Украины. Однако сущность капитальных инвестиций в них раскрывается 

по-разному. 

Так, Законом Украины «Об инвестиционной деятельности» [2] и 

Хозяйственным кодексом Украины [3] установлено, что "инвестиции в 

воспроизводство основных фондов и на прирост материально-производственных 

запасов осуществляются в форме капитальных вложений».  При этом в указанных 

нормативных документах продолжают употребляться устаревшие термины 

"основные фонды" и "капитальные вложения", а капитальные инвестиции почему-

то ассоциируются в том числе и с приростом материально-производственных 

запасов (то есть оборотных активов), что является их существенным 

недостатком. 

Впервые термин "капитальные инвестиции" был введен Законом Украины "О 

налогообложении прибыли предприятий". В нем под капитальными инвестициями 

понимались хозяйственные операции, предусматривающие приобретение зданий, 

сооружений, других объектов недвижимости, основных средств и 

нематериальных активов, подлежащих амортизации.  

Особенностью данного определения стал отказ от затратного и ресурсного 

подходов к трактованию сущности капитальных инвестиций и характеристика 

их как хозяйственных операций, связанных с приобретением объектов, 

подлежащих амортизации.  

Положительным при этом явилось уточнение и расширение объектов, в 

отношении которых осуществляются капитальные инвестиции. Теперь, они 

ассоциируются не только с основными средствами, но и с нематериальными 

активами. К тому же характеристика капитальных инвестиций как 

хозяйственных операций придает определенного динамизма данной категории, 

чего не было раньше. 

При этом существенными недостатками данного определения, с нашей 

точки зрения, является следующее. Во-первых, капитальные инвестиции - это 

все же не хозяйственная операция, а средства, которые вкладываются в 

материальные и нематериальные  необоротные активы. Во-вторых, в данном 

определении нет цели, ради которой осуществляется инвестирование. Ведь 

инвестиционная деятельность отличается тем, что субъект не просто 

приобретает, создает или обновляет необоротные активы, а хочет получить от 

них экономические выгоды в будущем. В-третьих, ограничение характеристики 

капитальных инвестиций операциями, связанными с приобретением только 

основных средств и нематериальных активов, является не совсем справедливым. 
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Посколько амортизации подлежат и другие необоротные материальные активы, 

а также долгосрочные биологические активы, которые выступают отдельными 

объектами бухгалтерского учета. В-четвертых, приобретенные материальные 

и нематериальные необоротные активы не сразу подлежат амортизации, а 

только после их ввода в эксплуатацию. А на практике могут возникать 

различные ситуации, в том числе и  приобретение основных средств  заранее, 

без намерения их эксплуатации со следующего месяца.  

К сожалению с принятием Налогового кодекса Украины [4] никаких изменений 

в определении сущности капитальных инвестиций не произошло, а применение 

этого термина в налоговом законодательстве продолжает использоваться 

только для определения первоначальной стоимости необоротных активов с 

целью начисления амортизации. 

В Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета [5] при 

характеристике счета 15 "Капитальные инвестиции" указано, что он 

предназначен для учета затрат на приобретение или создание материальных и 

нематериальных необоротных активов. По дебету счета 15 "Капитальные 

инвестиции» отражается увеличение понесенных затрат на приобретение или 

создание материальных и нематериальных необоротных активов, по кредиту - их 

уменьшение (ввод в действие, прием в эксплуатацию приобретенных или 

созданных материальных и нематериальных необоротных активов и т.п.).  

При этом составляющие капитальных инвестиций расшифрованы в названиях 

субсчетов к счету 15 "Капитальные инвестиции":  

151 «Капитальное строительство»;  

152 «Приобретение (изготовление) основных средств»;  

153 «Приобретение (изготовление) прочих необоротных материальных 

активов»; 

154 «Приобретение (создание) нематериальных активов»;  

155 «Приобретение (выращивание) долгосрочных биологических активов» [5]. 

В соответствии с П(С)БУ 7 "Основные средства" [6] капитальные 

инвестиции определяются как затраты на строительство, реконструкцию, 

модернизацию (другие улучшения, увеличивающие первоначальную 

(переоцененную) стоимость), изготовление, приобретение объектов 

материальных и нематериальных необоротных активов (в том числе 

необоротных материальных активов, предназначенных для замены действующих, 

и оборудование для монтажа), осуществляемые предприятием.  

Однако удивляет тот факт, что Методические рекомендации по 

бухгалтерскому учету основных средств [7], которые были приняты в дополнение 

к  П(С)БУ 7 "Основные средства", дают другое определение капитальных 

инвестиций, характеризируя их как затраты на строительство  (изготовление), 
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приобретение и улучшение объектов основных средств с начала и до окончания 

указанных работ и ввода объектов в эксплуатацию.  

Впрочем и такой подход был наработан не сразу, а капитальные инвестиции 

выделились в отдельный объект учета только в ходе длительного и непростого 

процесса адаптации действующих П(С)БУ и Плана счетов к требованиям 

учетной практики, что достигалось путем внесения систематических 

изменений и уточнения содержания ряда нормативных документов. И все же до 

сих определение капитальных инвестиций остается неоднозначным и 

противоречивым, а его не соответствие Хозяйственному и Налоговому кодексам 

Украины, наличие различных подходов к трактованию их сущности доказывают 

необходимость его дальнейшего усовершенствования (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Современные подходы к определению сущности капитальных 

инвестиций 
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затратами в «чистом виде».  Ведь согласно НП(С)БУ 1 "Общие требования к 

финансовой отчетности" затраты — это уменьшение экономических выгод в 

виде выбытия активов или увеличения обязательств, которые приводят к 

уменьшению собственного капитала (за исключением уменьшения капитала за 

счет его изъятия или распределения между собственниками). Осуществление же 

капитальных инвестиций в отличие от затрат, не приводит к уменьшению 

экономических выгод и собственного капитала, а стоимость израсходованных 

денежных, материальных, трудовых и прочих ресурсов предприятия формируют 

первоначальную стоимость объекта капитальных инвестиций и таким образом 

капитализируются. Стоимость же введенных в эксплуатацию объектов 

материальных и нематериальных необоротных активов включается в затраты 

предприятия постепенно путем начисления амортизации.  

На наш взгляд, сущность капитальных инвестиций как экономической 

категории должна раскрываться через полную характеристику объектов и 

субъектов вложений, всех возможных форм воспроизведения, а также главной 

цели инвестирования. Исходя из этого согласно авторскому подходу 

капитальные инвестиции — это вложения, аккумулированные из разных 

источников в строительство, приобретение, изготовление (создание, 

выращивание), улучшение (реконструкцию, модернизацию, техническое 

переоснащение) основных средств, нематериальных активов, других 

необоротных материальных активов, долгосрочных биологических активов с 

целью получения экономических выгод и прироста капитала.  

  Учитывая сложность и многогранность данной экономической категории, мы 

поддерживаем предложение З.В. Задорожного [8] о целесообразности создания 

отдельного П(С)БУ "Капитальные инвестиции" с целью подробного раскрытия их 

сущности, порядка классификации, оценки и методики учета. Это будет 

способствовать формированию более полной и достоверной информации о 

капитальных инвестициях, позволит осуществлять всесторонний анализ 

динамики, состава и структуры затрат, понесенных на развитие материально-

технической базы предприятия, критически оценивать возможность и 

целесообразность капитальных инвестиций, анализировать их эффективность. 
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Резюме: 

Изследването анализира динамиката и устойчивостта на дефицита по 

текущата сметка на платежния баланс на България за периода след въвеждането 

на новия паричен режим, а именно паричния съвет. Промяната на паричния режим в 

България до известна степен намира отражение върху дефицита по текущата 

сметка поради нарастването на доверието в икономиката и последващото 

увеличаване на финансовите потоци към страната и др. За целите на 

измерването на устойчивостта на текущата сметка се използва подходът на 

Roubini and Wachtel (1998), които дефинират набор от показатели за 

характеризиране на устойчивостта на текущата сметка на преходните 

икономики. 

 
Ключови думи: платежен баланс, устойчивост на текущата сметка 

Abstract:  

The study analyzes the dynamics and sustainability of the current account deficit of 

the balance of payments of Bulgaria for the period after the introduction of the new 

monetary regime, namely Currency Board. The monetary regime change in Bulgaria to 

some extent reflected on the current account deficit due to increasing confidence in the 

economy and a consequent increase in financial inflows, etc. For purposes of measuring 

the sustainability of the current account the approach of Roubini and Wachtel (1998), which 

define a set of indicators to characterize the sustainability of the current account of the 

transitional economies, is used. 

JEL Classification: C14; G21 

Key words: balance of payment, sustainability of current account 
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Балансът по текущата сметка е важен индикатор за състоянието на 

икономиката, тъй като измерва ресурсите, които влизат в страната, за целите 

на финансирането на превишението на инвестиционното търсене над 

националните спестявания, както и измерва потоците от износ и внос на стоки и 

услуги, доходи и текущи трансфери. Важността на текущата сметка произтича и 

от това, че балансът на текущата сметка е отражение на отношението 

спестявания към инвестициите, което от своя страна е свързано със 

състоянието на публичните финанси и частните спестявания, които са основен 

източник на икономически растеж. Често е трудно да се направи разлика между 

дефицит на текущата сметка, който е резултат от капиталови потоци, водещи 

до растеж на икономиката, и дефицит на текущата сметка, който води до 

акумулирането на дълг, който не може да бъде обслужван. 

Изследването има за цел да анализира динамиката и устойчивостта на 

дефицита по текущата сметка на платежния баланс на България за периода след 

въвеждането паричния съвет. Промяната на паричния режим в България през 1997 

г. намира отражение върху дефицита по текущата сметка поради редица фактори 

като реален валутен курс, нарастването на доверието в икономиката и 

последващото увеличаване на финансовите потоци към страната и др. 

В България динамиката на текущата сметка, особено през последните 

двадесет годините, се обуславя и от присъединяването на страната към ЕС и 

превръщането на страната в пълноправен член на ЕС. Това от своя страна води 

до процес на догонване и конвергенция към страните от ЕС, което е свързано с 

по-големи финансови потоци, влизащи в страната под формата на преки 

чуждестранни инвестиции, които променят динамиката на баланса на текущата 

сметка.  

Анализираният период в изследването е 1998-2013 г. През този период се 

наблюдават съществени колебания в динамиката на текущата сметка, породени 

не само от членството, но и от възникването на глобалната финансова криза през 

2008 г., която намери отражение не само върху икономиките на много страни в 

Европа, но и на България. 

Тезата, която се защитава е, че текущата сметка на платежния баланс е 

устойчива през периода след въвеждането на платежния баланс поради 

покритието и със съществени преки чуждестранни инвестиции и благоприятан 

структура на текущата и финансовата сметка. 

Текущата сметка на платежния баланс е устойчива, ако запазването на 

насоките на текущата правителствена политика и текущото поведението на 

частния сектор не изискват драстични промени в политиката на 

правителството или не водят до криза на платежния баланс. За целите на 
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измерването на устойчивостта на текущата сметка се използват различни 

подходи, които са разработени през последните две десетилетия. Трябва да се 

има предвид, обаче, че информационната стойност на моделите е ограничена и 

резултатите от тях трябва да се интерпретират внимателно. В настоящото 

изследване се използва подходът на Roubini and Wachtel (1998), които дефинират 

набор от показатели за характеризиране на устойчивостта на текущата сметка 

на преходните икономики. 

Настоящото изследване е структурирано по следния начин. Във втора част 

е направен анализ на основните тенденции в платежния баланс на България за 

периода 1998-2013 г. В следващата част се разглеждат основните фактори, 

които служат за анализ на устойчивостта на текущата сметка на платежния 

баланс, докато в четвъртата е анализирана устойчивостта на текущата сметка 

в България. Последната глава представя основните заключения от анализа в хода 

на изложението. 

 

2. Основни тенденции в платежния баланс на България 

При разглеждането на динамиката на баланса на текущата сметка могат 

да се обособят три основни периода (Фигура 1.). Първият период, от въвеждането 

на паричния съвет до 2003 г., се характеризира със сравнителна устойчивост на 

баланса на текущата сметка, който е отрицателен. Дефицитът се движи в 

границите от 0.2% от БВП до 5.4% от БВП. През този период се наблюдава 

сравнителна стабилност и на влизащите в страната финансови потоци, които са 

предимно под формата на преки чуждестранни инвестиции. След 2003 г.  до 2008 г. 

се обособява втория период, през който се акумулират съществени дефицити по 

текущата сметка на платежния баланс, достигащ до 24.3% от БВП през 2007 г. и 

22.4% през 2008 г. В същото време преките чуждестранни инвестиции в страната 

достигат до 28.4% от БВП през 2007 г. и 18.5% от БВП през 2008 г.  През този 

период българската икономика се характеризира с външноикономически балансови 

неравновесия в резултат от по-бързото нарастване на вноса в сравнение с 

износа, съответно реализиране на високи дефицити на търговския баланс. Тези 

неравновесия, както и дефицитите по текущата сметка, не би следвало да се 

считат за тревожни предвид значителните финансови потоци, които се 

привличат предимно под формата на преки чуждестранни инвестиции (през 2004г. 

209% от дефицита по текущата сметка се покрива с преки чуждестранни 

инвестиции в страната, през 2006 г. – 134%, през 2008 г. – 82%, докато към края на 

2009 г. покритието е 78%). 

През третия период се наблюдава известно намаляване на дефицита по 

текущата сметка, който достига до 8.6% от БВП през 2009 г. и дори се отчита 

излишък от 2.1% от БВП през 2013 г. Тази динамика през последните години, която 
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започва още от края на 2008 година, е повлияна от международната финансова 

криза, която оказва съществено влияние върху развитието на вноса и износа на 

стоки и услуги като резултат от забавянето на външното и вътрешното 

търсене.  

Анализът показва, че се забелязва съществено нарастване на дефицита по 

текущата сметка и достигане на дефицит, който не е наблюдаван до сега от 

началото на прехода, особено през периода 2003-2008 г. Но, международната 

финансова криза прекъсва тази тенденция поради ограничаването на търговските 

потоци и по-точно на вноса.  

A. Фигура 1. Динамика на текущата сметка, преките чуждестранни 
инвестиции и международните валутни резерви 

 

 
 

Източник: НСИ, БНБ, собствени изчисления 

3. Фактори, характеризиращи устойчивостта на текущата сметка на 

платежния баланс 

Анализът на устойчивостта на текущата сметка се прави като се 

разгледа широк  набор от показатели, които могат да характеризират 

състоянието й. Основен недостатък на този подход на анализ е ограничението за 

липсата на външни шокове и съществена промяна в макроикономическата 

политика Roubini and Wachtel (1998). 

Някои автори като Milesi-Ferretti and Razin (1996) свързват устойчивостта 

на  текущата сметка с няколко неща: 

– Текущата сметка е по-неустойчива, ако има ниска норма на спестявания 

в икономиката; 
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– Дефицита на текущата сметка е по-неустойчив, ако се дължи на 

намаляване на нормата на спестяване, отколкото на нарастване на нормата на 

инвестиране; 

– Голям дял на дефицита по текущата сметка от БВП
2
. 

Roubini and Wachtel (1998) също дефинират няколко основни показателя, 

които имат значение при характеризирането на устойчивостта на текущата 

сметка на икономиките в преход. Те наблягат на анализа на източниците на 

дефицита по текущата сметка, структурата на текущата сметка, 

структурата и динамиката на финансовите потоци, обезценката на реалния 

валутен курс, динамиката на международните валутни резерви и акумулирането 

на външен дълг, и стабилността на финансовата система. 

По отношение на източниците на дефицита по текущата сметка е 

необходимо да се анализира дали заемането на финансови ресурси отвън може да 

служи за финансиране на потреблението или за увеличаване на инвестициите. 

Увеличаването на инвестициите е по-благоприятно за състоянието на 

икономиката, тъй като се създават предпоставки за нарастване на 

производствения капацитет на икономиката в бъдеще. Освен това, по-голяма 

устойчивост на текущата сметка се постига при високи и устойчиви нива на 

икономически растеж, поради възможностите за увеличаване на нормата на 

спестявания в един бъдещ момент. 

При анализа на източниците за дефицита по текущата сметка трябва да 

се има предвид и факта, че намаляването на нормата на спестяване, което се 

дължи на правителствения сектор (т.е. реализирането на по-големи бюджетни 

дефицити) е по-рисково за една страна. 

Устойчивостта на текущата сметка на платежния баланс зависи и от 

структурата на текущата сметка. Дефицитът по текущата сметка е по-добре 

да се дължи на дефицит в търговския баланс, отколкото на големи отрицателни 

потоци, свързани с дохода, тъй като той ще е предизвикан предимно от по-голям 

внос на стоки и услуги, които може да е свързан с внос на инвестиционни стоки, 

създаващ предпоставки за по-големи инвестиции в бъдеще. 

По отношение на структурата и размера на финансовите потоци е важно 

да се анализира дали тези потоци имат краткосрочен характер или дългосрочен 

характер. 

Дефицит по текущата сметка, който е финансиран с преки чуждестранни 

инвестиции е по-устойчив отколкото дефицит, финансиран от временни 

финансови потоци като портфейлни инвестиции и други инвестиции в т. число 

депозити, търговски заеми, и др., които са лесно обратими. 

                                                           

2
 В литературата се обособява виждането, че дефицит над 5% от БВП се счита за 

проблемен и неустойчив (Milesi-Ferretti, Razini (1996), Roubini, Wachtel (1998), Aristovnik (2006). 
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Значение за устойчивостта на текущата сметка има и обезценка на 

реалния валутен курс, която често е резултат от големи капиталови потоци. 

Обезценката на валутния курс води до влошаване на баланса по текущата сметка 

и може да разклати устойчивостта й. 

Наличието на съществени международни валутни резерви и ниски нива на 

външен дълг намалява риска от нестабилност на текущата сметка. 

Допълнителен фактор за устойчивостта на текущата сметка е и стабилната 

финансова система, която да може да обслужва съществения приток на 

финансови ресурси на страната под формата на привлечени депозити и преки 

чуждестранни инвестиции. 

 

4. Анализ на устойчивостта на текущата сметка в България 
 

Устойчивостта на текущата сметка на платежния баланс на България ще 

бъде анализирана като се проследи динамиката на отделните показатели, 

дефинирани от Roubini and Wachtel (1998). Дефицитът по текущата сметка може 

да се анализира чрез използването на два подхода. От една страна, може да се 

анализира чрез потоците от внос и износ на стоки и услуги, текущи трансфери и 

доход, а от друга страна - от гледна точка на поведението на отделните 

институционални сектори в икономиката - домакинства, нефинансови 

предприятия, правителствен сектор, финансови предприятия по отношение на 

спестявания и инвестиции, т.е да се анализира тяхната нетна финансова позиция 

и нарастването на тяхното нетно финансово богатство. Чрез прилагането на 

втория подход е възможно да се установи кой сектор чрез своето поведение 

допринася за дефицита по текущата сметка.  

Фигура 2. Спестявания и инвестиции (% fот БВП) 

 

През разглеждания период се наблюдава относителна стабилност на 

нормата на спестявания в икономиката, докато при нормата на инвестиране се 

забелязва по- съществено увеличение след 2004 година до 2008 година. Тази 
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тенденция показва, че заемането на финансови ресурси отвън служи за 

увеличаване на инвестициите, което е по-благоприятно за състоянието на 

икономиката, тъй като се създават предпоставки за нарастване на 

производствения капацитет на икономиката в бъдеще. Освен това, тази по-

висока норма на инвестиране и дефицит по текущата сметка се съчетава с 

високи и устойчиви нива на икономически растеж през този период, което създава 

и предпоставки за увеличаване на нормата на спестявания в бъдеще. Това 

проличава и в нормата на спестявания през последните няколко години
3
. 

Правителственият сектор се очертава като основен нетен спестител от 

2004 г. до 2008 г.  поради водената рестриктивна фискална политика. След този 

период следват няколко години на реализирани бюджетни дефицити, които са 

повлияни и от международната финансова криза и дълговата криза в Еврозоната, 

имащи своето негативно отражение и върху развитието на българската 

икономика
4
.  

Спестяванията на правителствения сектор през периода 2004-2008 г. са 

по-високи от направените инвестиции, което е благоприятно от гледна точка на 

недопускането на т.нар “дефицити близнаци” т.е. едновременно дефицит по 

текущата сметка и дефицит в нетната позиция на правителството. През 

периода 2004-2008 година правителствения сектор допринася за финансиране на 

част от частните инвестиции в икономиката, които нарастват с високи 

темпове и не могат да бъдат финансирани със спестяванията, които генерират 

домакинствата. Положителните спестявания на правителството се постигат 

благодарение на повишената събираемост на приходите и силната икономическа 

активност. Тази динамика показва, че дефицитът по текущата сметка не се 

дължи на правителствения сектор, което не е рисково за българската икономика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3
 Трябва да се има предвид и нарастващия принос на текущите трансфери за 

увеличаването на спестяванията. 
4
 При анализиране на устойчивостта на текущата сметка е необходимо да няма външни 

шокове и да не съществува съществена промяна в икономическата политика, порад което се 
обръща и по-съществено внимание на периода преди глобалната финансова криза. 
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Фигура 3. Нето получени (-)/ нето предоставени заеми (+)   

 

Източник: НСИ 

В същото време неправителствения сектор е нетен длъжник в 

икономиката. Неговата нетна позиция е силно отрицателна през периода 2004-

2008 г. т.е. предприетите от него инвестиционни проекти надвишават 

значително спестяванията им. Спестяванията, които се генерират в 

икономиката, не могат да удовлетворят инвестиционните нужди на 

предприятията в икономиката. Високата инвестиционна активност е 

предизвикана и от силния приток на финансови потоци от чужбина, които са 

насочени и към реалния сектор, но все още не са довели до съществено 

подобряване на конкурентоспособността и от там на експортната 

ориентираност на отраслите в икономиката, при което да се генерират повече 

приходи и нарастване на спестяванията на сектора. След международната 

финансова криза и променената позиция на правителството неправителствения 

сектор се превръща в нетен спестител поради ограничаването на 

инвестиционната му активност, което е благоприятно за икономиката и 

намаляването на рисковете за евентуално непогасяване на натрупани дългове. 

Фигура 4. Структура на текущата сметка 

 

Източник: БНБ 
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Структурата на текущата сметка показва, че основна част от 

реализирания дефицит се дължи на влошаване на баланса на търговската сметка, 

най-вече след 2004 година. Това е една благоприятна тенденция, тъй като този 

дефицит е предизвикан предимно от по-голям внос на стоки. При разглеждането 

на начините на използване на вноса на стоки прави впечатление, че основната 

част от вноса е свързана с внос на инвестиционни стоки и суровини и материали, 

които са определящи за нарастването на производството и създаването на 

повече инвестиции. След 2008 г. в резултат на финансовата криза търговският 

дефицит се ограничава, поради което и дефицита на текущата сметка на 

платежния баланс силно спада. Положителен принос за подобряването на 

текущата сметка имат увеличените текущи трансфери, които са свързани и с 

приток на средства от присъединителните фондове на ЕС. 

При анализа на устойчивостта на текущата сметка има значение и 

структурата и размера на финансовите потоци. През периода 2003-2008 г., в 

който се реализират по съществени дефицити по текущата сметка  се 

наблюдава финансиране на това неравновесие с преки чуждестранни инвестиции, 

което е по-благоприятно за страната поради по-трудно обратимия характер на 

този вид финансови потоци в сравнение с портфейлните инвестиции. Но, 

международната финансова криза обръща тази тенденция поради което притокът 

на преки чуждестранни инвестиции силно се ограничава. Допълнителен ефект 

върху тази динамика има и дълговата криза в Еврозоната. 

Фигура 5. Структура на финансовата сметка 

 

Източник: БНБ 

След въвеждането на паричния съвет се акумулират съществени 

международните валутни резерви. Те служат за покритие на паричните 

задължения на БНБ, включително и за покритие на депозита на правителството 

(фискалния резерв), което е едно от изключенията на паричния съвет в България в 
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сравнение с ортодоксалните парични съвети. Устойчивостта на международните 

валутни резерви се характеризира с набор от показатели, като най-често 

използваният е международни валутни резерви, изразени в месеци внос на стоки и 

услуги (БНБ (2008)). В международната практика се е обособило виждането, че 

този показател не трябва да спада под 3 месеца покритие на вноса с валутни 

резерви. Страни с показател 6 се считат, че имат много добра външна валутна 

позиция. В България този показател в периода 2004-2008 година се движи в 

рамките на 5.1 до 6 месеци внос, което показва, че страната има устойчива 

валутна позиция по време на периода с високи дефицити на текущата сметка. Ако 

се изключи от валутните резерви размера на правителствения депозит в 

“Емисионно управление” на БНБ, показателят отново надвишава установения 

миниум от 3 месеца покритие на вноса с валутни резерви. След 2008 г. 

показателят достига високи стойности поради забавянето на нарастването на 

вноса през следващите години в резултат на наблюдаваните кризи. Тази динамика 

на международните валутни резерви показва, че през годините на акумулиране на 

съществени дефицити по текущата сметка на платежния баланс, страната има 

достатъчни валутни резерви, които да гарантират нейната устойчивост. 

Фигура 6. Динамика на международните валутни резерви 

 

Източник: БНБ, собствени изчислания 

По отношение на външния дълг на страната се наблюдава съществено 

увеличение през разглеждания период, особено след 2004 година, което се дължи 

предимно на външния дълг на частния сектор. Това не е благоприятна тенденция 

за българската икономика, но се свързва със същественото нарастване на 

инвестициите на частния сектор, които изискват и съответно външно 

финансиране поради липсата на собствени финансови ресурси под формата на 

спестявания. 
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Фигура 7. Външен дълг 

 

Източник: БНБ 

5.  Заключение 

В изследването беше направен анализ на основните тенденции в 

динамиката на показателите на платежния баланс на България за периода след 

въвеждането на паричния съвет. През периода 2004-2008 г. се наблюдава 

съществено влошаване на дефицита по текущата сметка, което се дължи 

основно на отрицателния баланс в търговската сметка, което налага 

изслеването на устойчивостта на текущата сметка.  

Основните заключения, които могат да бъдат направени са: 

- Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс на България е 

устойчив, тъй като се финансира със сравнително сигурни финансови потоци, 

такива като преките чуждестранни инвестиции. Това позволява да се поддържа 

нивото на външния дълг на сравнително приемливо ниво, което да позволява 

неговото обслужване.  

- Структурата на дефицита по текущата сметка е благоприятна, тъй 

като се дължи на дефицит по търговската сметка т.е. на превишението на вноса 

на стоки над износа на стоки. Освен това, вносът през периода на високите 

дефицити на текущата сметка основно е свързан с внос на инвестиционни стоки 

и суровини и материали, които увеличават производството и инвестициите в 

икономиката и създават предпоставки и за увеличаване на бъдещия потенциал на 

икономиката. 

- Устойчивостта на текущата сметка на платежния баланс е подкрепена и 

от достатъчно и устойчиво ниво на международни валутни резерви. 

Изследването показва, че не трябва да се интерпретират еднозначно 

големите дефицити по текущата сметка на платежния баланс. Необходимо е да 

се анализират и други показатели, които да докажат устойчивостта на 

дефицита на текущата сметка. 
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Допцлнителното задцлжително пенсионно сигтряване – 

сцвременни предизвикателства. 

 

aс. д-р Валери Апостолов, Университет за национално и световно 

стопанство 

Въведение 

Пенсионната реформа от 2000г. въведе тристълбовия пенсионен модел. 

Държавното обществено осигуряване (първият стълб) се създаде на основата на 

разходо-покривния  /солидарен/ принцип. Характеризира се с задължителност и 

всеобщност на осигуряването, солидарност на осигурените лица, социален диалог 

при управлението на осигурителната система и фондова организация на 

осигурителните средства.
1
  Управлява се от Националния осигурителен 

институт (НОИ). Вноските на работещите, постъпват във фонд „Пенсии” на НОИ  

от който се изплащат пенсиите на настоящите пенсионери.  

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване / вторият стълб/ се 

осъществява чрез пенсионни схеми на капиталово покривен принцип на базата на 

дефинирани вноски.
2
 По  индивидуална партида на всяко осигурено лице се 

натрупват средствата на базата на която се изчислява пенсия.  Допълнителното 

задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) се осъществява от частни 

пенсионноосигурителни дружества чрез управляваните от тях универсални и 

професионални пенсионни фондове. В универсален пенсионен фонд са осигурени 

всички работещи, родени след 31.12.1959 г., а в професионален – всички работници, 

полагащи труд от І и ІІ категория, независимо от възрастта им. Осигуряването и 

в двата фонда е задължително. 

Проблеми, свързани с първия стълб 

При разходо-покривния модел работещите правят вноски  към 

пенсионната система и тези вноски  се използват, за изплащане на 

пенсиите на нетрудоспособните в момента. Това е така да се каже социален 

                                                           

1
 Кодекс за социално осигуряване, Сиби, С., 2014г, чл.3 

2
 Пак там, чл.125 
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трансфер на ресурси между поколенията. 

Основните проблеми при разходо-покривната система са :  

недекларирането на реалните доходи, което означава, че работещите 

не плащат  пълния размер на социални и здравни осигуровки и данъци, 

инфлацията която оказва негативно влияние за пенсионната система, 

висок  процент на работещите "на черно"- за тях работодателите изобщо 

не плащат осигурителни вноски. Причината за това  може  да се търси в 

липсата на стимули от една страна и отсъствието на достатъчно ясна  

връзка между личните вноски който  прави  всеки  осигуряващ се, и размера 

на пенсията, която  ще получи.  

Първият стълб е предвиден да помага на най-бедните и да осигурява 

минимална пенсия за нуждаещите се . В много страни този стълб се финансира от 

общите данъчни постъпления.
3
 

Създаденият Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната 

пенсионна система, наречен Сребърен фонд, има за цел да се подпомага и 

гарантира устойчивостта на държавната пенсионна система.
4
 

Именно този  спад  на приходите в НОИ, който  би се случил при 

провеждане на пенсионна реформа, може  да се покрие  от  Сребърния 

фонд. 

 

 

Роля на Допълнителното задължително пенсионно осигуряване /втори 

стълб/ 

През последните години се наблюдават сериозни дефицити, както в 

пенсионната система, така и в други социални системи, базирани на 

солидарността между поколенията. Демографската ситуация създава 

определени проблеми пред  функционирането на пенсионните системи от 

разходо-покривения тип. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване 

/ДЗПО/  осигурява много по-тясна връзка между осигурителните вноски за 

отделното лице и размерът на неговата бъдеща пенсия. При него имаме силен 

интерес от страна на осигуреното лице, защото то може да наблюдава 

                                                           

3
 Съботинова Д., Икономически последици от застаряването на населението сп. Икономика 

С. 2009, ѐ 3 
4
 Виж по подробно Апостолов В., „Сребърният фонд“ – реалности и перспективи, 

Международна конференция „Икономически растеж: стимули и ограничители“,  БАН, С.., 2014г. 
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текущото натрупване на средства по индивидуалната партида и дохода от 

тяхното инвестиране
5
.  

С възникването и развитието на трудовите, капиталовите, 

осигурителните и здравни пазари в България се създаде икономическа 

среда за успешно раздържавяване и демонополизиране на осигурителните  

системи
6
. 

Изграждането и функционирането на втория стълб бе ориентирано към 

решаването на две задачи: 

 На първо място да се допълват доходите от пенсия 

 Да се реши проблемът с ранното пенсиониране на работещите при 

условията на първа и втора категория труд, чрез осигуряване в професионални 

пенсионни фондове
7
 

Демографските тенденции са повод както за загриженост, така и за 

удовлетворение — в крайна сметка ние живеем все по-дълго. Делът на хората над 

55 години ще доминира във възрастовата структура на населението (36,5 % през 

2010 г.). Средната продължителност на живота ще продължава да нараства: от 

76,7 години (2010 г.) на 78,6 години (2020 г.) при мъжете, от 82,5 години (2010 г.) на 

84 години (2020 г.) при жените;
 8

 

Наред с положителния ефект от това , че живеем по-дълго със 

застаряването на населението размерът на пенсиите, който се изплаща 

ще се намали. При така очертаната ситуация ще се наложи да бъдат 

превеждани средства от републиканския бюджет в пенсионния фонд. 

Изходът би бил само един  да се измести тежестта от разходо-покривния 

стълб към капиталовия стълб на пенсионната система. 

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се явява 

алтернативна форма на разходо-покривната система и може да  облекчи 

изключително натоварената  система. Емиграцията от страната е 

фактор, който дава допълнително основание за ДЗПО, защото 

емигрантите са хора основно в трудоспособна възраст. По този начин  

                                                           

5
 Дулевски Л., Застаряването на населението и реформирането на пенсионните системи в 

страните от ЕС, сборник Трудът и неговата защита през XXI век, юбилейна международна научна 
конференция С.2003 

6
 Павлов Н., Осигурителни схеми, Издателство Фабер, 2011г. 

7
 Дулевски Л.,ВековаЛ.,Пандурска Р., Пенсионни фондове Университетско издателство 

„Стопанство“ С..2008г. 
8
 Европейска комисия, Бяла книга „Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии” 

.2012г. 
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фондовете за задължително осигуряване се лишават от значителни 

постъпления, които трябва да бъдат компенсирани чрез  заетите лица.  

Сивата икономика също е основен фактор за създаването на ДЗПО. 

Заетите в нея лица получават своите трудови доходи без  определени 

договорни или други официални отношения което означава че  за тях не се не 

правят вноски  в системата за задължително  обществено осигуряване.  

Официалната политика по доходите в частния сектор не дава 

необходимия принос  за финансовото стабилизиране на фондовете за 

задължително осигуряване. 

    Съществува и друга група фактори които спомагат за 

развитието на ДЗПО. На първо място  това  е натрупаният вече  опит в 

страната в областта на управлението на инвестиции и инвестиционни 

фондове. На второ  място  е развитието на съответните капиталови 

пазари.  Трябва  да  се отчете и нарасналата финансова култура сред 

населението. Независимо от обстоятелството че именно  част  от 

населението бе засегнато от някои неблагоприятни последици във 

финансовата система, то придоби определени познания и изгради 

необходимите критерии за избор и  оценка.  

Положителните аспекти от функционирането на пенсионно осигурителните 

дружества /ПОД/  и управляваните от тях фондове е : 

 Пенсионно осигурителните дружества се ползват с доверие; 

 Въвеждането на счетоводни дялове допринася за прозрачност върху 

дейността на ПОД и управляваните от тях фондове от страна на осигурените 

лица; 

 ПОД и управляваните от тях фондове се оформиха като най-големите 

инвеститори на финансовите пазари; 

 Излизане на ПОД на европейските пазари поради недостиг на ценни книжа 

на вътрешния пазар. 

Независимо от тези силни страни на ДЗПО могат да се отбележат и някои 

негативни тенденции: 

 Все още съществува дискриминация спрямо работещите по трудов договор 

и държавните служители. Държавните служители използват привилегия спрямо 

останалите категории лица за които осигурителните задължения се поемат за 

сметка на държавния бюджет; 

 Съществуват все още начини за избягване на  задълженията за осигуряване 

от страна на работодателите поради недостатъчно ефективния контрол и 

санкции от страна на НАП; 
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 Продължава да се нарушава забраната работодателите да бъдат 

осигурителни посредници по отношение на работниците които работят при 

тях за избора на фонд управляван от конкретно ПОД; 

 На практика осигурените лица не могат да влияят върху решенията на ПОД 

независимо от прогласения принцип в КСО и създаването на обществени 

органи- попечителски и консултативни съвети защото осигурените лица са 

лишени от законови инструменти за защита. 

Предизвикателства в развитието на ДЗПО 

   Вторият стълб, който функционира на капиталово-покривен принцип е в 

основата на развитието на Допълнителното задължително пенсионно 

осигуряване.  Това налага пенсионно осигурителните дружества  да бъдат все по-

конкурентноспособни като предоставят добро обслужване и по-атрактивни 

инструменти . 

      Голяма част  от проблемите на настоящата система за обществено 

осигуряване са свързани с ниски пенсии,  наличие на относително голям 

неформален пазар на труда, финансова  неустойчивост, 

неравнопоставеност между различни групи и висока степен на 

политически риск. Тези проблеми могат да се разрешат чрез увеличаване 

процента на удръжките за ДЗПО. Увеличаване на вноските в ДЗПО е гаранция 

за по-голяма социална справедливост. 

       Доходността от инвестираните средства на фондовете, оптимизирането 

на разходите за тяхното управление, надеждните информационни системи, 

строгият контрол от страна на надзорната институция, дългосрочната 

политическа и макроикономическа стабилност, както и повишаване равнището на 

доходите и наличието на заетост без прекъсване – съвкупността от всички тези 

усилия може да даде гаранция за устойчивост на пенсионната система
9
. 

Необходимо е да се провеждат национални консултации между 

представителите на държавата, на представителните организации на 

работниците и служителите, на представителните организации на 

работодателите, представители на академичните среди и неправителствени 

организации по въпроса за адекватност на солидарната пенсионната система, на 

съвременните икономически, демографски и политически особености които 

оказват влияние. 

                                                           

9
 Коцева,М., Неновски, Н., Статев, С., България : социални предизвикателства и 

евроинтеграция. С., 2007г. 
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Могат да се очертаят някои основни мерки, които биха  стабилизирали 

пенсионната реформа: 

 намаляване броя  на пенсионерите чрез  увеличаване на възрастта  

за пенсиониране – условията за придобиване право за пенсия са твърде ниски 

и не съответстват на икономическата и демографска ситуация 

 въвеждане на по-строги критерии за получаване на пенсия  за 

нетрудоспособност – изключително занижен контрол при отпускането 

на пенсии за нетрудоспособност.  

 осигурителните вноски да се начисляват върху целия доход от 

трудова и професионална дейност, а не само върху основната заплата 

от основен трудов договор.
10

  

 увеличаване на  вноските в системата – вноските във втория 

стълб за които осигурените лица имат личен интерес са много ниски 

за да предоставят в бъдеще подобаващ заместващ доход.  

 премахване на отделни принципи свързани с централното планиране които 

противоречат на съвременното пазарно стопанство 

 отделяне и обособяване на фонда за задължително пенсионно осигуряване 

от общия фонд за обществено осигуряване и негово обособяване като 

самостоятелен фонд. 

 

Решение на проблема за устойчиво развитие на пенсионната система би могло 

да бъде  намаляването на вноската от първия стълб и увеличаване на вноските за 

Универсалните пенсионни фондове. По този начин би се получила възможност за 

по–добра пенсия от втория стълб. Това повишаване би могло да има  още една 

положителна характеристика - освободеният ресурс ще остане в системата, и 

като се инвестира ще носи доходност.  

Преминаването на настоящата система в система, в която вторият стълб е 

преобладаващ трябва да протече заедно с период на преструктуриране. 

Разходите за първия стълб ще останат високи до момента, в който ще започнат 

да се плащат пенсии от втория стълб. През този период спада на приходите би 

могъл да се  компенсира чрез : използване на средства от Сребърния фонд ;  

оптимизиране на бюджетните разходи; излизане на „сивата икономика” на светло 

и  данъчни преференции.  

 

                                                           

10
 Христосков,Й., Реформите в социалното осигуряване. Издателство ВУЗФ С.,2010  
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Анализ на салдото по тектщата сметка на платежния 

баланс на Бцлгария 

 

Ас. д-р Аглика Кънева, 

катедра „Финанси”, УНСС 

 

Резюме 

 

В доклада се проследяват измененията на салдото по текущата сметка на 

България през периода 2004 – август 2014 г. Анализира се влиянието на статиите, 

включващи се в текущата сметка, върху размера на дефицита или излишъка по 

нея. Изследват се износът и вносът на България през периода 2004 –2014 г.   

 

Ключови думи: платежен баланс, текуща сметка, търговски баланс. 

 

Analysis of the current account balance in Bulgaria’s 

balance of payments 

 

Assist. Prof. Aglika Kaneva, Ph.D. 

Department of Finance, UNWE 

 

Abstract 

 
In this paper, the changes in the current account balance of Bulgaria are followed in 

the period 2004 – August 2014. The impact is analyzed of the items included in the current 

account on the size of deficit or surplus on it. The exports and imports of Bulgaria in the 

period 2004 –2014 are examined.   

 

Key words: balance of payments, current account, trade balance. 

 

1. Изменение на салдото по текущата сметка на България през периода 

2004 – август 2014 г. 

 

 В таблица 1 е представена текущата сметка на България за периода 2004-

август 2014 г. 
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Таблица 1 
Текуща сметка на България за периода 2004 –  август 2014 г. (млн. евро) 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 08.2014 

А. Текуща сметка -1306.9 -2705.7 -4647.8 -7755.2 -8182.5 -3116.2 -533.1 33.2 -458.0 857.2 808.8 

  
          

 

Стоки: кредит (FOB) 7984.9 9466.3 12011.9 13511.9 15204.0 11699.2 15561.2 20264.3 20770.2 22271.4 14264.4 

Стоки: дебит (FOB) -10938.4 -13876.1 -17574.1 -20757.2 -23801.7 -15873.1 -18324.8 -22420.4 -24230.4 -24701.4 -16125.5 

  
          

 

Търговски баланс -2953.5 -4409.7 -5562.3 -7245.3 -8597.7 -4173.9 -2763.7 -2156.1 -3460.3 -2430.0 -1861.2 

  
          

 

Услуги: кредит 3262.1 3564.1 4186.8 4760.0 5355.4 4916.3 5011.5 5354.0 5694.9 5739.8 4293.6 

Транспорт 825.5 964.7 1260.3 1105.6 1210.6 1007.6 986.5 1112.2 1138.6 1232.2 978.3 

Пътувания 1788.6 1955.7 2063.8 2593.8 2873.8 2681.2 2747.1 2852.4 2916.6 3058.4 2352.9 

Други услуги 648.0 643.7 862.7 1060.6 1271.0 1227.5 1277.9 1389.4 1639.7 1449.2 962.4 

Услуги: дебит -2605.8 -2745.2 -3263.8 -3586.5 -4045.7 -3616.5 -3143.7 -3038.5 -3426.2 -3476.5 -2408.6 

Транспорт -871.0 -882.4 -1043.2 -849.0 -987.2 -801.5 -699.0 -829.5 -1059.8 -1040.2 -638.0 

Пътувания -1098.9 -1053.4 -1174.4 -1303.0 -1566.6 -1258.7 -931.2 -958.7 -1015.7 -1150.4 -842.8 

Други услуги -635.9 -809.4 -1046.2 -1434.4 -1491.9 -1556.2 -1513.4 -1250.2 -1350.6 -1285.9 -927.8 

  
          

 

Услуги, нето 656.3 818.9 923.0 1173.5 1309.6 1299.9 1867.8 2315.5 2268.8 2263.4 1885.0 

  
          

 

Стоки и нефакторни 
 услуги, нето 

-2297.2 -3590.8 -4639.2 -6071.8 -7288.1 -2874.0 -895.9 159.4 -1191.5 -166.6 23.8 

  
          

 

Доход: кредит 1238.3 1218.4 1264.1 828.1 985.7 804.3 617.6 616.5 715.2 859.1 602.4 

Компенсации на наетите 1035.6 925.6 1030.7 551.3 604.2 425.7 290.1 291.8 327.7 406.8 297.4 

Инвестиционен доход 202.7 292.8 233.4 276.9 381.5 378.6 327.5 324.7 387.5 452.3 305.0 

Директни инвестиции -1.8 -1.3 9.4 1.3 40.8 4.8 14.5 -14.6 24.4 20.6 
13.6 
 

Портфейлни инвестиции 112.9 197.4 100.4 109.8 194.2 294.4 256.5 256.8 281.9 344.3 
236.6 
 

Други инвестиции 91.6 96.7 123.7 165.7 146.5 79.4 56.6 82.5 81.2 87.5 
54.9 
 

Доход: дебит -992.3 -1151.2 -1942.6 -3192.4 -2741.3 -2002.5 -1751.8 -2427.3 -2046.8 -2218.4 -1390.6 

Компенсации на наетите -8.9 -11.2 -22.4 -47.9 -88.2 -63.8 -11.9 -12.4 -16.4 -10.1 -6.0 

Инвестиционен доход -983.4 -1140.0 -1920.2 -3144.4 -2653.1 -1938.7 -1739.9 -2414.9 -2030.4 -2208.2 
-1384.6 
 

Директни инвестиции -608.2 -741.8 -1473.1 -2559.6 -1848.9 -1311.8 -1208.3 -1803.9 -1464.5 -1665.7 
-962.8 
 

Портфейлни инвестиции -185.7 -172.4 -132.1 -125.8 -95.8 -73.4 -80.6 -76.5 -61.7 -82.5 
-54.3 
 

Други инвестиции -189.5 -225.8 -315.0 -459.0 -708.4 -553.6 -451.0 -534.5 -504.3 -460.0 
-367.6 
 

  
          

 

Доход, нето 246.0 67.2 -678.5 -2364.3 -1755.7 -1198.3 -1134.2 -1810.8 -1331.7 -1359.3 -788.2 

  
          

 

Стоки, нефакторни  
услуги и доход, нето 

-2051.2 -3523.6 -5317.7 -8436.1 -9043.8 -4072.3 -2030.0 -1651.4 -2523.1 -1525.9 -764.4 

  
          

 

Текущи трансфери, нето  744.3 817.9 670.0 680.8 861.3 956.1 1496.9 1684.6 2065.2 2383.1 1573.2 

Текущи трансфери, 
кредит 

904.1 997.4 845.8 1254.6 1614.9 1562.7 2047.5 2238.0 2718.5 3072.2 2038.2 

Текущи трансфери, дебит -159.8 -179.5 -175.8 -573.8 -753.6 -606.6 -550.6 -553.3 -653.3 -689.1 -465.0 
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Източник: БНБ. 

 

 Салдото по текущата сметка на България в началото на разглеждания 

период е отрицателно на стойност -1306.9 млн. евро. До 2008 г. включително то 

се влошава и през посочената година дефицитът възлиза на -8182.5 млн. евро. Тези 

данни са показателни за отрицателното въздействие на глобалната финансова и 

икономическа криза, прераснала в дългова криза в еврозоната, върху салдото по 

текущата сметка на платежния баланс на България и в частност върху 

българския износ. Еврозоната е основен пазар за българския износ. След 2008 г. 

салдото по текущата сметка се подобрява, като през 2011 г. то вече е 

положително и се равнява на 33.2 млн. евро. През 2012 г. отново се отчита 

дефицит по текущата сметка на България в размер на -458.0 млн. евро, след което 

през 2013 г. отново се отчита излишък по текущата сметка от 857.2 млн. евро. 

Към август 2014 г. салдото по текущата сметка е положително в размер на 808.8 

млн. евро. На фигура 1 е показано изменението на салдото по текущата сметка на 

платежния баланс на България за периода 2004-2013 г. 

 

 

 

Източник: БНБ 

Фигура 1 Текуща сметка на България за периода 2004-2013 г. 

 

 За 2004 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на -1306.9 

млн. евро. Дефицитът по текущата сметка се дължи на отрицателното салдо по 
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търговския баланс от -2953.5 млн. евро. За 2004 г. износът е 7984.9 млн. евро, а 

вносът възлиза на 10938.4 млн. евро. Салдото по услугите за 2004 г. е 

положително в размер на 656.3 млн. евро, като подстатия Транспорт е с 

отрицателно салдо, подстатии Пътувания и Други услуги са с излишък. Салдото 

по статия Доход е положително и се равнява на 246.0 млн. евро. Текущите 

трансфери (нето) са положително в размер на 744.3 млн. евро.   

 Салдото по текущата сметка за 2005 г. е с по-голям дефицит в сравнение с 

2004 г., равняващ се на -2705.7 млн. евро. Понижението на текущата сметка се 

дължи на по-високия дефицит по търговския баланс от -4409.7 млн. евро, както и 

на намалението на излишъка по статия Доход до 67.2 млн. евро. За 2005 г. износът 

се равнява на 9466.3 млн. евро, а вносът е 13876.1 млн. евро, т.е. нарастват на 

годишна база. Салдото по услугите за 2005 г. се подобрява до излишък от 818.9 

млн. евро, като подстатиите Пътувания и Транспорт са с положително салда, а 

подстатия Други услуги е с отрицателно салдо. Салдото по Текущи трансфери 

(нето) се подобрява, като е отчетен излишък от 817.9 млн. евро.  

 За 2006 г. салдото по текущата сметка на България е отрицателно, като 

се понижава в сравнение с 2005 г. до -4647.8 млн. евро. Този дефицит се дължи на 

влошаването на търговския баланс до дефицит от -5562.3 млн. евро, на отчетения 

дефицит по статия Доход в размер на -678.5 млн. евро, както и на намаляването 

на положителното салдо по статия Текущи трансфери (нето) до 670.0 млн. евро. 

Износът и вносът нарастват съответно до 12011.9 млн. евро и 17574.1 млн. евро. 

Салдото по услугите за 2006 г. е положително в размер на 923.0 млн. евро, като 

нараства в сравнение с 2005 г. 

 Текущата сметка за 2007 г. е с дефицит в размер на -7755.2 млн. евро т.е. 

се отчита значително понижение в сравнение с 2006 г. Това може да се обясни с 

увеличението на отрицателното търговско салдо до -7245.3 млн. евро и 

дефицитът по статия Доход, който е три пъти по-висок в сравнение с 

предходната година, и се равнява на -2364.3 млн. евро. Износът за 2007 г. леко се 

увеличава до 13511.9 млн. евро, а вносът нараства в по-значителна степен до 

20757.2 млн. евро. Положителното салдо по услугите се увеличава до 1173.5 млн. 

евро. Излишъкът по статия Текущи трансфери (нето) незначително нараства до 

680.8 млн. евро.  

 През 2008 г. текущата сметка е с най-високия дефицит за разглеждания 

период от -8182.5 млн. евро. Дефицитът се дължи на увеличеното отрицателно 

салдо по търговския баланс в размер на -8597.7 млн. евро, като това е най-

големият отчетен дефицит и по тази статия на платежния баланс за 

анализирания период. Износът възлиза на 15204.0 млн. евро, а вносът - 23801.7 млн. 

евро, т.е. и двете статии отчитат увеличение. Излишъкът по статия Услуги се 

увеличава в сравнение с 2007 г. до 1309.6 млн. евро. Дефицитът по статия Доход 
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намалява до -1755.7 млн. евро. Текущите трансфери (нето) са положителни, като 

се отбелязва увеличение на годишна база до 861.3 млн. евро.       

 По текущата сметка по платежния баланс на България се отбелязва 

значително подобрение за 2009 г., като дефицитът по нея възлиза на -3116.2 млн. 

евро или е намалял близо три пъти в сравнение с 2008 г. Това се обяснява с факта, 

че дефицитът по търговското салдо намалява повече от два пъти на годишна 

база до -4173.9 млн. евро, значително намалява и дефицитът по статия Доход до 

стойност от -1198.3 млн. евро, а положителното салдо по статия Текущи 

трансфери (нето) нараства до 956.1 млн. евро. Износът намалява значително на 

годишна база до 11699.2 млн. евро, значително намаление се наблюдава и при 

вноса, който се равнява на 15873.1 млн. евро. Салдото по услугите за 2009 г. е 

положително в размер на 1299.9 млн. евро, като се отчита незначително 

намаление в сравнение с предходната година.          

 За 2010 г. текущата сметка отново отбелязва значително повишение, но 

все още е с дефицит от -533.1 млн. евро. Това подобрение се дължи на 

намалението на дефицита по търговския баланс, който достига стойност от -

2763.7 млн. евро, на макар и малкото намаление на отрицателното салдо по 

статията Доход до -1134.2 млн. евро, както и на увеличението на излишъка по 

статии Услуги до 1867.8 млн. евро и Текущи трансфери (нето) до 1496.9 млн. евро. 

Износът през 2010 г. отново нараства до 15561.2 млн. евро – стойност близка до 

тази за 2008 г. Вносът също нараства, но в по-малка степен до стойност от 

18324.8 млн. евро.  

 Салдото по текущата сметка на България през 2011 г. е положително за 

първа година през разглеждания период, макар и малко по размер, равняващо се на 

33.2 млн. евро. Това може да се обясни с намалението на дефицита по търговския 

баланс до -2156.1 млн. евро, както и на увеличението на положителните салда по 

услугите и по Текущи трансфери (нето) съответно до 2315.5 млн. евро и 1684.6 

млн. евро. Българският износ отново отбелязва съществено повишение до 20264.3 

млн. евро, а вносът нараства до 22420.4 млн. евро. През 2011 г. отрицателното 

салдо по статия Доход се влошава още повече до стойност от -1810.8 млн. евро.  

 През 2012 г. по текущата сметка на платежния баланс отново се отчита 

дефицит в размер на -458.0 млн. евро, който се дължи на влошаването на 

търговския баланс до дефицит, равняващ се на -3460.3 млн. евро, както и на макар 

и незначителното намаление на положителното салдо на услугите до 2268.8 млн. 

евро. Наблюдава се леко увеличение на размера на износа на годишна база до 

20770.2 млн. евро, както и на вноса до 24230.4 млн. евро. Отрицателното салдо по 

статия Доход намалява до -1331.7 млн. евро. Текущите трансфери (нето) са 

положителни на стойност 2065.2 млн. евро, като и по тази статия се наблюдава 

подобрение в сравнение с 2011 г.  
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 През 2013 г. положителното салдо по текущата сметка достига най-висок 

размер за наблюдавания период от 857.2 млн. евро. До голяма степен това се 

обяснява с намалението на дефицита по търговския баланс до стойност от -

2430.0 млн. евро, както и на макар и съвсем малкото увеличение на положителните 

салда по услугите до 2263.4 млн. евро и по статия Текущите трансфери (нето) до 

2383.1 млн. евро. Износът на стоки също достига най-високата си стойност за 

анализирания период от 22271.4 млн. евро. Същото се отнася и за вноса, като за 

2013 г. той е в размер на 24701.4 млн. евро. Отрицателното салдо по статия 

Доход се увеличава до -1359.3 млн. евро.  

 Към август 2014 г. текущата сметка на платежния баланс на България е с 

излишък, равняващ се на 808.8 млн. евро. По-ниското положително салдо в 

сравнение с 2013 г. се дължи на намалението на положителните салда по услугите 

и по Текущи трансфери (нето) съответно до 1885.0 млн. евро и 1573.2 млн. евро. 

Към август 2014 г. по търговския баланс се отчита най-ниския по стойност 

дефицит за разглеждания период -1861.2 млн. евро. Износът и вносът са на по-

ниски стойности, тъй като те са до месец август на съответната година, 

съответно 14264.4 млн. евро и 16125.5 млн. евро. Отрицателното салдо по статия 

Доход намалява до -788.2 млн. евро.        

 

2. Износ на България през периода 2004 –2014 г. 

 

 През второто тримесечие на 2014 г. износът за страните-членки на 

Европейския съюз възлиза на 3293.3 млн. евро, което представлява 60.7% от износа 

на България на стойност 5425.5 млн. евро. По данни на НСИ през разглеждания 

период износът на България за Европейския съюз трайно нараства до 2008 г. 

включително, като за 2004 г. той възлиза на 5004.0 млн. евро, а за 2008 г. е 9245.0 

млн. евро. През 2009 г. се отбелязва значително понижение, като той достига 

стойност от 7665.7 млн. евро. През 2010 г. износът за Европейския съюз отново се 

увеличава, като достига размер от 9551.1 млн. евро, който надвишава 

стойността за 2008 г. Тенденцията на нарастване на износа за страните-членки 

на Европейския съюз се запазва до края на разглеждания период, като за 2013 г. 

той се равнява на 13351.1 млн. евро. От страните-членки на Европейския съюз 

най-голям по стойност е износът за Германия, Италия и Гърция. През анализирания 

период значително е нараснал износът за Австрия, Белгия, Франция, Испания и 

Румъния.  

През второто тримесечие на 2014 г. най-голям дял в общия износ на 

България имат суровините и материалите - 2104.6 млн. евро, на следващо място 

се нареждат потребителските стоки с 1401.3 млн. евро, инвестиционни стоки с 

размер 1091.2 млн. евро, следват енергийни ресурси на стойност 820.0 млн. евро и 
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друг износ за 8.3 млн. евро. Най-голям дял в износа на България за Европейския съюз 

заемат суровините и материалите и потребителските стоки. За второто 

тримесечие на 2014 г. суровините и материалите възлизат на 1310.1 млн. евро, а 

изнесените потребителски стоки са на стойност 1075.6 млн. евро, следват 

инвестиционни стоки за 756.5 млн. евро, енергийни ресурси - 144.37 млн. евро и 

друг износ за 6.65 млн. евро.  

Износът за държавите на Балканския полуостров значително се повишава 

през 2006 г. и оттогава се задържа на близки нива. През разглеждания период над 

осем пъти е нараснал българският износ за държави в Азия, като Китай и Грузия. 

Леко се е увеличил и износа за страни в Америка, като САЩ, Канада и Бразилия. 

Същото показват и данните за Русия и Украйна. Значително се увеличава износът 

за Турция.             

 

3. Внос на България през периода 2004 –2014 г. 

 

 През второто тримесечие на 2014 г. най-голям е делът на вноса от 

страните-членки на Европейския съюз, който се равнява на 3237.5 млн. евро или 

50.27% от вноса на страната ни. Тези данни потвърждават позицията на 

страните-членки на Европейския съюз като основни търговски партньори на 

България. Вносът от Европейския съюз нараства през периода 2004-2008 г., като 

за 2004 г. стойността му е 6652.5 млн. евро, а за 2008 г. възлиза на 12781.5 млн. 

евро, което е най-високата стойност през анализирания период. През 2009 г., 

както и при износа, вносът от Европейския съюз намалява до 9034.8 млн. евро. 

През 2010 г. се отбелязва леко покачване, но достигнатата стойност от 9881.7 

млн. евро се запазва на близки нива до предходната година. До края на 

разглеждания период се наблюдава увеличение във вноса от Европейския съюз, 

като размерът му за 2013 г. е 12585.3 млн. евро. От страните-членки на 

Европейския съюз вносът от Германия, Италия, Румъния и Гърция е на най-висока 

стойност. Извън Европейския съюз голям дял във вноса на страната ни заемат 

Русия, Турция, Китай.     

 За второто тримесечие на 2014 г. най-голям дял във вноса на България 

заемат суровините и материалите, които се равняват на 2240.4 млн. евро. На 

следващо място са инвестиционните стоки - 1539.2 млн. евро, следвани от 

енергийни ресурси за 1363.9 млн. евро, потребителски стоки в размер на 1265.8 

млн. евро и друг внос за 31.2 млн. евро. За второто тримесечие на 2014 г. най-

голям дял във вноса от Европейския съюз заемат суровините и материалите - 

1176.1 млн. евро. На следващо място се нареждат инвестиционните стоки на 

стойност 974.6 млн. евро, следват потребителски стоки с 870.9 млн. евро, 

енергийни ресурси за 196.9 млн. евро и друг внос - 19.0 млн. евро.      
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Изводите, които могат да се направят от анализа на изменението на 

салдото по текущата сметка на България са, че: 

- финансовата и икономическа криза влошава салдото по текущата сметка; 

- през периода 2004-2008 г. българският износ нараства с по-бавни темпове в 

сравнение с вноса; 

- през периода 2004-2008 г. положителното салдо по статия Услуги трайно 

нараства, като се е увеличило близо два пъти;  

- от 2006 г. текущите трансфери (нето) непрекъснато се увеличават; 

- през 2013 г. положителното салдо по текущата сметка достига най-висок 

размер за наблюдавания период от 857.2 млн. евро; 

- към август 2014 г. по търговския баланс се отчита най-ниският по стойност 

дефицит за разглеждания период -1861.2 млн. евро. 
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Предизвикателства и нови акфенти при финансовия 

анализ на бцлгарските предприятия 

Challenges and new accents to the financial analysis of 

the Bulgarian enterprises 

 

Ас.д-р Иван Костов 
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Резюме. Финансовата и икономическата криза в България от края на 2008 г. 

променя необратимо бизнес средата. Това задължава фирмите да въвеждат нови 

методи на управление, за да оцелеят на пазара. Свиването на търсенето и 

ограничаването на банковото кредитиране ограничват многократно 

разполагаемите парични средства и променят основните параметри за 

финансовото здраве на българските фирми. Всичко посочено поставя нови 

предизвикателства и акценти при финансовия анализ на предприятията в 

страната.  

Ключови думи: финансов анализ, финансова криза, ликвидност, 

ефективност, задлъжнялост.  

Abstract. Financial and economic crisis that hit Bulgaria at the end of 2008 changed 

the business environment irrevocably. The companies were obliged to introduce new 

managerial methods in order to survive on the market. The contraction of demand and the 

lack of credit limited substantially the availability of cash and changed the basic parameters 

of financial health of the Bulgarian firms. All this puts new challenges and accents to the 

financial analysis of the enterprises in the country.  

Keywords: financial analysis, financial crisis, liquidity, efficiency, financial leverage.       

Въведение 

Финансовият анализ представлява съвкупност от аналитични техники, 

които въз основа на използване на данни от пазара, финансово-счетоводните 

отчети, специализирани публикации и вътрешно фирмени документи има за цел да 

изясни причинно-следствените връзки между отделните елементи на 

финансовата система на фирмата. По този начин мениджърите, инвеститорите 

и други заинтересовани лица могат да вземат информирани решения за фирмата.  

За да е ефективен финансовият анализ на дадено предприятия, следва да са 

изпълнени редица изисквания:  
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- Да са формулирани ясни цели и задачи, да е дефиниран обхвата на анализа.  

- Да се отчитат ограниченията, присъщи на използваните финансови 

коефициенти  

- Да са избрани подходящи фирма или фирми за сравнителен анализ 

- Да е използвана информация за разглежданото предприятие за достатъчно 

дълъг период от време  

- Да са отчетени характеристиките на икономическата среда – 

икономическите условия, в които функционира фирмата и състоянието на 

пазарите, на които реализира своите продукти са от голямо значение за 

интепретацията на стойностите на финансовите коефициенти. В условията на 

икономически подем стойностите на коефициентите в отделните групи са едни, 

а при рецесия – съвсем други. Отчитането на тази особеност влияе върху самото 

тълкуване на финансовите коефициенти, поставя различни предизвикателства и 

променя акцентите при финансовия анализ на фирмите.  

Финансовата и икономическа криза от 2007-2008 г. и нейното 

отражение върху финансовото управление на фирмите в България 

Световната икономическа и финансова криза, започнала през 2007 г. в САЩ 

и пренесла се впоследствие в Европа и останалия свят, засегна много силно 

установения икономически ред и отношения. Тя не подмина и българската 

икономика, макар и с известно забавяне. До нейното разразяване българската 

икономика се наслаждаваше на 10-годишен период на икономически растеж, който 

продължи и в първите две години след приемането на страната в Европейския 

съюз. През 2007 и 2008 г. годишният ръст на брутния вътрешен продукт надхвърли 

6 %, като основна движеща сила на икономическия растеж са вътрешното 

търсене и инвестициите. Те са подкрепени и от лесно достъпното банково 

кредитиране през периода (Графика 2).  

Ситуацията коренно се променя в края на 2008 и началото на 2009 г., когато 

се появяват първите по-сериозни за отражение на световната финансова и 

икономическа криза върху българската икономика. През последното тримесечие на 

2008 г. ръстът на брутния вътрешен продукт чувствително се забавя спрямо 

съответното тримесечие на предходната година, а през първото тримесечие на 

2009 г. вече се наблюдава съществен спад (-3,3 %), който дори се засилва през 

следващите три тримесечия на същата година (Графика 1). Причините са 

същите, които движат растежа в предишните години – резкия спад в 

потреблението и инвестициите. Следва и естествената реакция на банките, 

които предприемат по-консервативна политика по отношение на кредитирането, 
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както на физическите лица, така и на фирмите. В резултат ръстът на 

кредитирането и в частност на фирменото такова рязко спада.  

Графика 1. Ръст на БВП (%) на тримесечна база
1
 

 

 

Източник: НСИ, Макроикономическа статистика  

Графика 2. Ръст на кредитирането на нефинансовите предприятия в 

България на тримесечна база за периода Декември 2005 – Юни 2014 г. 

 

Източник: БНБ, Лихвена статистика 

В тази среда мнозинството от фирмите в страната са изправени пред 

тежки предизвикателства. От положение, в което са реализирали значителни 

ръстове в оборотите и усилията на ръководствата им са били насочени към 

максимизиране на печалбите, те изведнъж изпадат в ситуация, в която основната 

им цел става  оцеляването на предприятието. Маржовете на печалбите рязко 

спадат поради свитото търсене, клиентите придобиват все по-голяма сила и за 

да бъдат удовлетворени се налага фирмите-доставчици да правят допълнителни 

отстъпки и разходи, които увеличават нуждите от оборотно финансиране. Такова 

финансиране те много трудно получават от банките и при много по-

неблагоприятни условия. Разбира се, не всички причини за тежкото финансово 

състояние, в което изпада българския бизнес се дължат на независещи от 

дейността на предприятията фактори. Има и такива, които принципно са под 

контрола на фирмите, но те се оказват неподготвени да ги управляват.  

                                                           

1
 Темп на прираст на спрямо съответното тримесечие на предходната година, Сезонно изгладени 

данни с корекция за разликите в броя на работните дни 
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Към вътрешните фактори се отнасят причини, породени от 

инвестиционната, финансиращата и оперативната дейност на фирмата. В 

условията на криза сред причините, породени от инвестиционната дейност най-

съществени са реализирането на проекти с дълъг срок на откупуване, с високи 

инвестиционни разходи спрямо средните на пазара и размера на фирмата или 

проекти, при които продажните цени са факторът, който носи най-висок 

инвестиционен риск.  

По линия на оперативната дейност най-големи трудности пораждат 

няколко фактора. Неефективната маркетингова стратегия води до загуба на 

пазарен дял поради промяната в предпочитанията на клиентите. Неефективната 

структура на разходите, породена от високия дял на постоянните оперативни 

разходи, прави фирмата по-малко адаптивна към спада в продажбите. Недоброто 

управление на запасите води до ангажиране на по-голям оборотен капитал и 

намалява обращаемостта на активите.   

Голям проблем в условия на криза пораждат последиците от финансиращата 

политика на фирмите. Високите равнища на дълга, резултат от прекомерното 

заемане в предкризисните времена с цел финансиране на растежа, водят до 

трудности при обслужването му при спада на продажбите в условията на криза.   

Новите предизвикателства пред финансовото управление на 

българските фирми 

Гореописаните характеристики на пазарната среда поставят 

мениджмънта на фирмите пред редица нови предизвикателства: оптимизиране 

структурата на разходите, оптимизиране на инвестициите в оборотен капитал, 

осигуряването на краткосрочната платежоспособност, ограничаване на 

финансовия риск.  

Новите предизвикателства следва да се отразяват и върху анализа на 

финансовото състояние фирмите, една от основните цели на който е да оцени 

резултатите от минали мениджърски решения. Водещо значение при финансовия 

анализ придобиват анализа на ликвидността, ефективността и задлъжнялостта 

за сметка на анализа на рентабилността, възвращаемостта и пазарното 

представяне.  

Анализ на ликвидността 

Основната цел при управлението на ликвидността е фирмата да може да 

посреща своите задължения в краткосрочен план без сериозни затруднения. Тъй 

като в условия на финансова криза платежоспособността на фирмите е силно 

засегната, ликвидността е един от най-важните индикатори за финансовото им 

здраве. Тя е от изключително значение и за краткосрочните кредитори на 

фирмата. 
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Един от базизните коефициенти за ливкидността на всяка фирма е 

коефициентът на обща ликвидност, представляващ съотношение между общата 

стойност на текущите активи и общата стойност на текущите пасиви. В 

нормални условия се счита, че този коефициент следва да надхвърля 1, като в 

зависимост от естеството на бизнеса типичните стойности варират в 

различни диапазони. Последната финансова и икономическа криза обаче наруши 

сериозно условията, в които българските компании осъшествяват своята 

дейност. Свитото търсене накара голяма част от компаниите да намалят 

складовите си запаси, забавените плащания от клиенти и малките маржове 

увеличиха задълженията към доставчици и намалихха разполагаемите парични 

средства. Това доведе до естествено намаляване на стойностите на 

коефициентите за обща ликвидност. Или, намаляването на коефицеинтите за 

ликвидност на предприятията в страната спрямо предкризисния период е нещо 

нормално. Не е невъзможно едно предприятие дори да има спад на коефициента на 

обща ликвидност под 1 и да продължава да функционира без сериозни затруднения. 

Това е възможно, тъй като наред с всичко останало, в условия на криза 

доставчиците често са притиснати от обстоятелствата и за да реализират по-

високи продажби са склонни да увеличават сроковете на плащане. За клиентите 

това е най-евтиният, а в някои случаи и единственият източник на финансиране. 

Важното в случая е да не се наблюдава трайна тенденция към намаление на този 

коефициент под 1 и също така в рамките на годината да се наблюдават сезонни 

покачвания и намаления на показателя, които индикират, че предприятието се 

развива според характеристиките на отрасъла. Естествено важни са и 

сравненията с други компании от отрасъла, функциониращи на същите пазари.    

Във връзка с горното, напълно нормално е и продължителността на 

операционния цикъл по време на криза да намалее, като това е нормален резултат 

от движението икономическата активност. Индикация за проблеми на 

предприятието при изчисляването на този показател има в следните два случая: 

- Ако стойността на операционния цикъл на разглежданото предприятие е 

много по-ниска от отрасловата средна или от тази на негови предприятия 

аналози и конкуренти на съответния пазар – в този случай е много по-вероятно 

предприятието да не може да посреща своевременно своите текущи задължения, 

най-вече задълженията към доставчици, отколкото да е договорило по-дълги 

срокове на плащане.  

- Ако дните на обращаемост на задълженията към доставчици нарастват, 

като това е за сметка на нарастването на размера на задълженията към 

доставчици, без да е съпроводено с нарастване на продажбите по себестойност – 

това е косвен индикатор за намалената ликвидност на краткотрайните активи. 

Фирмата не може да конвертира краткотрайните активи в парични средства 



 

 

 291 

достатъчно бързо и затова финансира оборотната си дейност, трупайки 

задължения към своите доставчици. 

И тъй като в новите икономически реалности способността на 

предприятията да превръщат краткотрайните активи в пари е сериозно 

засегната, почти задължително става при оценка на финансовото състояние да 

се използва и информация от отчета за паричните потоци. При мнозинството от 

анализите на финансовото състояние данни от отчета за паричните потоци 

почти не се използват, а те в най-пълна степен показват способността да 

фирмата да генерира парични средства от основната си дейност. На база на този 

отчет могат да се формулират коефициенти, които добавят информация към 

тази, която осигуряват традиционните коефициенти. Един от полезните 

коефициенти, който е близък като тълкуване до коефициента на обща 

ликвидност, е коефициентът на оперативните парични потоци. Той се изчислява 

се като съотношение между паричния поток от оперативната дейност на 

фирмата и текущите задължения на фирмата и така показва на всеки лев текущи 

задължения какъв паричен поток може да генерира фирмата.
2
  

Анализ на ефективността   

В този аспект на анализа на оперативното функциониране на 

предприятието целта е да се оценят ползите (в смисъл на продажби), които 

създава един актив или съвкупност от активи. Тук отново акцента пада върху 

краткотрайните активи и затова коефициентите в тази група се много силно 

свързани с коефициентите за ликвидност. От една страна, с колкото повече 

краткотрайни активи разполага едно предприятие, за толкова по-ликвидно се 

счита то. Но от друга страна, структурата и качеството на тези активи 

предопределят продажбите, които то реализира и впоследствие и 

постъпленията. Прекалено високите стойности на краткотрайните активи 

водят до ниски стойности на коефициентите за тяхната обращаемост и са 

индикатор за излишно високи инвестиции в оборотен капитал.  

При анализа на ефективността на българските предприятия в годините 

след кризата се наблюдават две противоположни тенденции. 

При една част от предприятията се наблюдава силно забавяне на 

обращаемостта на материалните запаси и/или вземанията. Това е индикатор за 

влошена ефективност при управлението на краткотрайните активи и води до 

извода, че тези фирми следва да съкратят складовите си наличности и да намалят 

срока на плащане. На практика обаче описаното състояние е резултат от 

натрупването на неадекватни на пазарните потребности складови запаси и на 

големи по размер просрочени и несъбираеми вземания, които не могат да се 

                                                           

2
 Friedlob, G.T., Schleifer, L. F., Essentials of Financial Analysis, Wiley, 2003, p. 154. 
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съкратят. Косвени индикатори за това са ниските коефициенти на обращаемост 

на краткотрайните активи, съпроводени с намаляване на техния размер, което 

показва, че продажбите падат с по-висок темп, както и нарастването на дните 

на обращаемост на задълженията към доставчици – признак за ниската 

способност на активите да генерират парични средства.  

При друга част от предприятията се наблюдава силно ускоряване на 

обращаемостта на материалните запаси и/или вземанията. Това в известна 

степен е здравословно, но прекаленото нарастване е индикатор за две неща: 

недостиг на складови наличности и прекалено консервативна политика по 

управление на вземанията. И двете в крайна сметка водят до пропуснати 

продажби. Такива предприятия могат да бъдат идентифицирани на база 

сравнителен анализ на коефициентите на обращаемост с тези на техни 

конкуренти-аналози. Отделно следва да се обърне внимание отново на 

обращаемостта на текущите задължения на тези предприятия. Ако тази 

обращаемост намалява, т.е. дните на обращаемост растат, то предприятието 

изпитва недостиг на оборотен капитал и опитва да си го набави от 

доставчиците.  

Както се вижда и при анализа на ефективността изследването на 

динамиката на операционния цикъл в условията на криза се явява важен 

инструмент за оценка на финансовото състояние на предприятията в България. 

Това, което се наблюдава при голяма част от тях е, че продължителността на 

този цикъл намалява главно поради нарастване на текущите задължения към 

контрагенти. Тяхната обращаемост се забавя многократно в сравнение с тази на 

вземанията и това нарушава баланса на движението на парични средства и 

намалява ефективността в дългосрочен времеви хоризонт.
3
 

Анализ на задлъжнялостта 

Задлъжнялостта е аспект от финансовото състояние на всяко едно 

предприятие, който излиза на преден план при влошаване на конюнктурата. В 

такива условия фирмите започват да изпитват затруднения при обслужване на 

кредитите си и да търсят възможности за тяхното предоговаряне, 

преструктуриране и рефинансиране. Всички тези действия водят като цяло до 

задържане или дори нарастване на равнището на общата задлъжнялост. Като 

цяло обаче в новите реалности анализът на задлъжнялостта на българските 

предприятия следва да бъде насочен не толкова към изследване на коефициентите 

за процентен дял на задълженията, а към коефициентите за покритие. Причината 

е, че в условията на силно свито кредитиране самите финансови институции не 

са склонни да финансират прекомерно фирмите.  

                                                           

3
 Райков, Е., Управление на оборотния капитал, Издателски комплекс-УНСС, София, 2013, 

стр. 76.    
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В същото време обаче при коефициентите на покритие могат да се 

наблюдават редица изменения. Тези коефициенти позволяват да се оцени в каква 

степен фирмата може да се справя с финансовите задължения по дълга си и други 

фиксирани плащания. В мнозинството от българските предприятия стойностите 

на коефициентите за покритие по време и след кризата намаляват в сравнение с 

периода преди това. Причините са в намалените печалби и парични потоци. С 

оглед на затрудненията в плащанията към финансиращите институции тук 

особен акцент следва да се поставя върху покритието на финансовите разходи от 

паричните потоци. Оперативната печалба остава важен индикатор за 

финансовото състояние на всяко предприятие, но затруднената събираемост на 

вземанията извежда на преден план нетните парични потоци от оперативна 

дейност като основен индикатор за застрашеността от фалит.  

Заключение 

Промените в бизнес средата и отношенията между икономическите 

агенти, които поражда световната финансова и икономическа криза, са 

значителни. Те оказват огромно влияние върху начина на правене на бизнес и 

предизвикват драматични изменения в установените бизнес модели. 

Предприятията са принудени да променят методите на управление, за да оцелеят 

в новите реалности. Това се отразява върху финансовото им състояние и поставя 

нови предизвикателства пред финансовите анализатори. В променената среда на 

оскъдни финансови ресурси те следва да акцентират върху три аспекта от 

оперативното функциониране и финансовото състояние на предприятието – 

ликвидността, ефективността и задлъжнялостта. В рамките на тези аспекти 

следва да се обърне внимание на коефициенти, които включват показатели от 

отчета за паричните потоци и да се разглеждат детайлно причините за 

промените в операционния цикъл, за да се направят коректни изводи за 

качеството на активите на фирмата и застрашеността й от фалит.   
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НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МОРАЛНИЯ РИСК ПРИ 

ГАРАНТИРАНЕТО НА ДЕПОЗИТИТЕ СЛЕД ФИНАНСОВАТА 

КРИЗА 
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NEW DIMENSIONS OF MORAL HAZARD IN DEPOSIT 

INSURANCE AFTER THE FINANCIAL CRISIS  

Assist. Prof. Diyana Miteva, PhD, Department of Finance at UNWE 

 

Резюме: Гарантирането на депозитите е тема, която има особено важно 

място, предвид промените, които бяха приети в европейското законодателство 

през пролетта на 2014 г., а също и във връзка с ролята на защитните схеми в 

новите мерки за оздравяване на кредитните институции и инвестиционните 

посредници. Особено интересен и в същото време сериозен се очертава 

проблемът за моралния риск, който се оказва извън полезрението на 

управляващите. В тази връзка настоящият доклад има за цел да изведе на преден 

план измеренията на моралния риск при защитата на депозитите, като се 

предлгат два нови подхода. В доклада се твърди, че новите мерки пораждат 

неизследвани измерения на моралния риск, а също така са и доказателство за 

липсата на адекватни действия за ограничаването на моралния риск.  

Ключови думи: защита на депозитите, морален риск, оздравяване на 

банките. 

Abstract: Deposit insurance is а topic with a key role having in mind the 

amendments in the European regulation in this field announced in the spring of 2014, but 

also in connection with the new mandate of the guarantee schemes regarding the resolution 

of credit institution and investment intermediaries. Essentially interesting but in the same 

time very serious is the problem of moral hazard to which the policy makers do not pay 

attention. In this connection this paper aims to outline the dimensions of the moral hazard in 
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the deposit insurance as proposing two new aspects not reviewed so far. It is argued that 

the new measures in the above fields engender unexamined dimensions of moral hazard, 

and they are also a prove for the absence of counter actions of the regulators.  

Key words: moral hazard, deposit insurance, bank resolution mechanism.  

Introduction 

The collapse of Lehman brothers was the alarm for the European governments and 

regulators that a turmoil is on the way and urgent measures were to be made. The first 

action on the European level was the agreement at the end of 2008 for a stage-by-stage 

increase of the deposit insurance limit to 50 000 and then 100 000 euro.  

One of the worst outcomes of systemic important institution failure is a bank run 

where panic and common behavior of deposit withdraws appear. Diamond and Debvyg 

propose a model which claims that although banks can reduce individual risk by acting as 

financial intermediaries, they create systemic risk in the potential for bank runs. Under 

certain conditions, financial contagion can cause all banks, even solvent ones, to be run 

upon simultaneously. 
1
 

The risk of spreading the contagion effect throughout the banking system could 

affect even well-managed banks. Diamond and Dybvig consider that bank runs could have 

more crucial role for economy contractions than money supply because usually they cause 

pre-term loan demanding, which cease the investment and leads to falls in the GDP. 
2
 

Several instruments are used to reduce the risk of bank runs. The most popular one is 

deposit insurance. Unfortunately, there isn’t a perfect instrument thus and deposit insurance 

has its negative impacts. The key one of them is moral hazard. Economic theory describes 

this term as undertaking of unsecured risk, where the insured party does not take all 

measures to avoid the risk due to the fact that a third party will cover all costs in a case the 

insured event appears. This type of risk could be best observed in the insurance field but 

not only there. The moral hazard provokes unusual risk run behavior by the insured parties. 

In fact, the insurance distorts the behavior of the insured parties and the distortion depends 

on the  level and scope of the provided protection.  If there isn’t any insurance in place, the 

risk would have to be born entirely by the risk-taker and thus this party would be more 

careful and precautious in its decisions and actions. However, in the case of financial 

investments and especially bank deposits it is difficult for depositors to differ a good from a 

bad bank and thus to avoid the risk.  

                                                           

1
 Cross citated in HoganTh., Luther W., The Explicit Costs of Government Deposit Insurance, Cato Journal, Vol. 
34, No. 1 (Winter 2014),p.146-147. 

2
 Diamond. D., Dybvig Ph., Bank runs, deposit insurance and liquidity, The journal of Political Economy, 1983,  
Volume 91, Issue 3.  
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There are several dimensions of the moral hazard observed in the context of deposit 

insurance. The research in this field unambiguously shows that the financial safety net 

which provides assistance for banks with liquidity problems and protects their creditors from 

losses, actually provokes bankers inclination towards undertaking riskier actions.
3
 Moral 

hazard  usually appears both from the side of the company which provides investment 

services (deposits) and of the investors (depositors). We observed a new dimension of the 

moral hazard after the crisis – the behavior of the state where a systemic important credit 

institution is experiencing problems or just an institution which holds a significant amount 

and volume of money owned by powerful investors and public companies.
4
 Also the 

amended directive on deposit guarantee schemes published by the European commission 

in April 2014, indicates for similar intentions on an European level.  

A way to modify investors and companies’ behavior in terms of managing moral 

hazard is by introducing limit of compensation, coinsurance and risk-based participation in 

the funding of deposit insurance. Despite that fact the existence of such measures is not 

widely introduce. On the contrary, coinsurance is removed almost everywhere which means 

that the protected depositors are fully covered and do not bear any risk.  

Another example of untypical investors’ behavior caused by the moral hazard is the 

inclination to diversify the protection as allocating their funds in different credit institution up 

to the amount of the insurance limit provided by the guarantee scheme. This actions are a 

prove for market deformation and unusual behavior of depositors due to the existence of 

explicit deposit insurance.  

Moral hazard is overviewed from different perspectives. For instance, Matutes and 

Vives as well as Dewatripont  and Tirole argued that the extent of moral hazard depends on 

whether the bank reporting is transparent, public.
5
  However, the accent in this paper will be 

on the dimensions of moral hazard introducing two new groups which will contribute for 

better understanding this issue. 

The aspects and characteristics of contemporary deposits classified as 

financial instruments 

Deposit insurance protects depositors from the only risk they could meet – a bank 

insolvency. That makes deposits as, a financial investment, practically risk-free. The 

dilemma for deposit classification is even more complicated when looking through the 

                                                           

3
 Cited in  Gropp R.,  Vesala J. Deposit insurance and moral hazard: Does the counterfactual matter?, p. 8  

4
 The most recent and comprehensive example is the problematic situation with “Corporate commercial bank” in 
Bulgaria, where the government and central bank were afraid and unsure whether to put the bank into a 
liquidation procedure. That led to unprecedented situation where depositors in the bank didn’t have an access 
to their funds for more than 4 months ( by the time of writing this paper this situation continues).  

5
 Ibidem cross citation from:  Matutes C. and X. Vives  Imperfect competition, risk taking and regulation in 
banking, EER,1995,  и Dewatripont M. and J. Tirole “the Prudential regulation of banks”, 1993. 
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perspective of money evolution and development of payment systems. This dilemma 

actually reviews especially demand deposits as alternative to cash payments. The 

innovation of payment instruments and the increasing portion of electronic payments give 

another meaning of keeping funds within a credit institution. From this perspective deposits 

are rather not a type of a financial instrument but a way to fulfil the main money function - 

medium of exchange as converting cash money into electronic payment instruments (as 

debit cards for example).  Then we can assume that only a term deposits could be reviewed 

as a type of financial investment as they are an alternative to financial instruments and 

investments such as stocks, derivatives, mutual funds investment etc. In other words, 

deposits which describe the money function “store of value” are the one to be treated as 

financial instruments.  

The funds stored within banks for the purpose of serving depositors’ daily 

transactions are rather arising from the development of the banking and payment system, 

which actually requires people and institution to make payment using this system. 

Simultaneously, demand deposits should not be treated as deposits which are alternative to 

savings. This conclusion has a key role in the analysis for the role and implication of deposit 

insurance and partly in the capital adequacy and liquidity   requirements.  

The legal framework in Bulgaria for example states that all remunerations, salaries, 

pensions etc. should be paid  via banks. And these rules act in most of the other European 

countries and not only. Then, why people should bear any risk of using money as medium of 

exchange where this money is kept within banks in order to fulfil this function. The risk for 

this type of depositors indeed should be zero and this money should be fully covered. 

However, it is appropriate to introduce some restriction for the bank use of this type of 

money.  

From this perspective deposits should be separated in two groups – demand 

deposits and saving deposits. In the analysis the moral hazard problem will be reviewed with 

respect to deposits performing the function store of value.   

 

Dimensions and aspects of moral hazard 

This paper review four dimension of moral hazard, shown on Figure 1: moral hazard 

of depositors, banks, government and bank regulators. The first two are popular and often 

mentioned in papers. The last two are proposed for the first time.    

Fig. 1 

Dimensions of moral hazard due to deposit insurance 
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Source: Author’s suggestion 

 

The first dimension is moral hazard of depositors. The full protection encourages 

depositors to choose the credit institution offering the highest yield. A movement of 

depositors towards banks offering higher yield of deposits usually appears when there is a 

significant difference in the level of interest rates among the credit institution. This 

difference could be observed in two situations. The first one assumes that there is a credit 

institution which provides high risk loans with respectively higher interest rates. That could 

impact its deposit policy and allow it to provide higher yield on the deposits. Another 

situation is the case of shortage of liquidity in the banking system which makes banks to 

start a competition for attracting more deposits, which could lead to the so called “interest 

wars”. The result is usually a rise in the short term interest rates which transforms the usual 

upward yield curves slope to inverted ones where the short term interest rates are higher 

than the long term ones.
6
  

One measure in this direction is a regulation which puts deposits with preferential 

interest conditions outside the scope of the protection.
7
 This measure would rather have a 

positive impact for smaller amount deposits which are fully covered. Deposits for large 

amounts deposited in one bank are rather not affected by the deposit insurance and thus 

                                                           

6
 Example of such situation is the recent interest war in the Bulgarian banking sector, which appears in 2009, 
shortly after the crisis impacted the  Bulgarian economy and caused a short liquidity shortages. The interest 
wars could be of benefit to depositors but they have extremely negative effect to the banking system and the 
economy because the rise in the interest rates affects the respected rates for loans which makes the costs on 
them higher and respectively leads to loan contractions and fall in the investment and economic activity in the 
country. 

7
 For example see art. 5, para 1, point 1 from the Law on bank deposit guarantee.   
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their owners are encouraged to keep them as a privileged ones, because even in a situation 

of failure only a comparative small amount of them will be guaranteed.  The deposit 

insurance from this perspective has a positive effect for interest rates equalization and for 

achieving a similarly equal interest rate levels.  

The second dimension of moral hazard is the inclination of banks to undertake 

higher risk striving after higher profit where in a case of eventual losses the costs would be 

transferred to the insurance schemes and occasionally to the resolution institutions and 

government.
8
 The new measures proposed in the resolution directive, announced in the 

summer of 2014, supposed that an early intervention options would be in place where the 

costs are estimated to be smaller than the eventual cost for compensation payments and 

liquidation.
9
 Although these measures could be applied only for systemically important 

credit institutions and investment intermediaries they create the incentive in bank 

management of such institutions to undertake riskier operations knowing that there is an 

institution which is going to provide support if a liquidity risk appears. Although the goal of 

this regulation is to manage bank liquidation more effectively and decrease the costs and 

probability of bank runs (panic), a substantial increase in the moral hazard would be 

created and bank manager will undertake much higher risk in the future. This issue is also a 

key point in the Financial stability board reports.
10

  

The number of opponents of increasing risk inclination by bank managers grew 

significantly after the crisis. They put impact on the need for decreasing the moral hazard in 

the banking sector but unfortunately this is not being taken under consideration by 

policymakers and regulators.
11

   

Patricia MacCoy cites the statement that moral hazard is a reason for strict 

regulations in banking sector, which aim to limit its implications. 
12

 However this could be 

argued because the moral hazard is found in the personal responsibility of bank employees 

and managers, high remuneration packages and etc.  

The next two dimensions of moral hazard are in terms of bank regulators and 

governments. They actually consider cases of corruption where the responsibility and 

impact of law breakings are neglected because of the existing protection which covers most 

of the national interest in a case of bank insolvency. Bank regulators could show moral 

hazard actions in terms of avoiding strict measures for bad banks knowing that in the worst 

outcome the costs would be covered and they won’t be accused for the insolvency cases. 

                                                           

8
 See Patricia A. McCoy, The Moral Hazard Implications of Deposit Insurance:Theory and Evidence, 2007, p. 10. 

9
 See DIRECTIVE 2014/59/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 May 2014  
establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms 

10
 See Thematic Review on Deposit Insurance Systems, Peer Review Report, FSB,  February, 2012.  

11
 See. Demirgüç-Kunt E. J. Kane, Deposit Insurance: Handle with Care, Central Bank of Chilie, 2003, p. 3 

12
  Cross citation from: Jonathan R. Macey & Elizabeth H. Garrett, Market Discipline by Depositors: A Summary 

of the Theoretical and Empirical Arguments, 5 YALE J. ON REG. 215, 220 (1988). 
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The government aspect appeared where a problematic bank administers accounts 

of government institutions and companies. This fact encourages the government to 

undertake risk when choosing the serving bank knowing that in a case of failure it could use 

the deposit insurance framework as a tool to guarantee its money. This option actually is 

provided by the new deposit insurance directive which allows the schemes to guarantee 

some local authorities’ deposits  which have annual budgets less than 500 000 euro.
13

 On 

the one hand these rules sound logical because the alternative is the government to let the 

authorities to experience losses which should be born by it again and in fact the money for 

compensation will be gathered from taxes and debt which could be even more expensive 

and could have stronger impact on the financial stability. On the other hand the common 

framework and directions of the new European regulation in this field show a clear target of  

increasing the confidence by enlarging the coverage limit and situations of deposit 

insurance payments as well as bank resolution mechanisms, which increase all dimensions 

of the moral hazard manifestations.  

 

 

Conclusion 

The moral hazard is an important negative outcome of deposit insurance where 

institutional regulations are not enough to reduce it. Patricia McCoy discusses three 

additional measures that could help. These measures include incorporation of risk-reducing 

features in the guarantee schemes, fostering the countries’ incentives to encourage large 

depositors, shareholders, and other creditors to monitor their banks, as well as countries to 

ensure they have strong institutional environments.
14

  

This paper outlined the dimensions of moral hazard in deposit insurance where the 

two new aspects of government and regulatory impacts are discussed for the first time in 

the literature of deposit insurance. These dimensions were reviewed in the perspective of 

the new European deposit insurance and bank resolution framework. A contribution is the 

overview of the protected deposits in the context of the money functions medium of 

exchange and store of value, where it is argued that all deposits fulfilling the function a 

medium of exchange should be fully covered.  

However, the process of reducing moral hazard is very complicated but important 

issue which could bring significant advantages for making the banking sector more 

transparent, effective and less exposed to corruption and bad practices. 
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 See art.5, para 2b From DIRECTIVE 2014/49/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
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Резюме: С началото на дълговата криза в Гърция в края на 2009 г. и 

прерастването й в дългова криза за няколко страни от Еврозоната, въпросът за 

причините за натрупването на държавен дълг става все по-актуален. Докато 

анализаторите и изследователите разглеждат дълговата криза в Еврозоната 

като последица най-вече от световната финансова криза, то общи черти между 

европейските страни в дългова криза могат да бъдат потърсени и в друга посока 

– натрупването на държавен дълг в страните например може да има връзка и с на 

пръв поглед несвързани с кризата показатели за климатичните особености в 

страните. 

 

Ключови думи: държавен дълг, Еврозона, климатични особености 

 

Sunny or cloudy - the effect on public debt 
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Abstract: While researchers consider the Eurozone debt crisis mainly as a consequence of 

the global financial crisis, the similarities between European countries can be found in 

another way - the accumulation of debt in the countries may have a connection with a 

seemingly unrelated with debt crisis indicators as sunny or cloudy weather in the countries 

for example. 

 

Keywords: public debt, Eurozone, sunny, cloudy, weather  

 

 

 



 
 

303 
 

Натрупването на държавен дълг в Европа –  причините  

 

    С началото на дълговата криза в Гърция в края на 2009 г. и прерастването й в 

дългова криза за няколко страни от Еврозоната, въпросът за причините за 

натрупването на държавен дълг става все по-актуален. Световната финансова и 

икономическа криза от края на 2007 г. и нарастването на бюджетните дефицити 

и държавния дълг в резултат на нея; търговски дисбаланс в съюза (системен 

излишък по текущата сметка за Германия и дефицит за повечето страни в 

Еврозоната); участие на страните в паричен съюз, без да е налице фискален съюз; 

загуба на доверие в Еврозоната след началото на финансовата криза; загуба на 

конкурентоспособност в южните страни от Еврозоната (разходите за труд в 

Германия са останали непроменени за периода 1999-2011 г., докато за южните 

страни те са нарастнали средно с 30%  за периода
1
);  нестабилност в банковия 

сектор и политически конфликти между северните и южните страни в 

Еврозоната при взимането на решения след началото на финансовата криза през 

2007 г.; бавна и колеблива реакция на европейските институции след началото на 

дълговата криза в Гърция; понижението на кредитния рейтинг на някои страни в 

Еврозоната след началото на финансовата криза, което допълнително увеличава 

рисковата премия за тях и недостатъчно гъвкавата парична политика на 

Европейската централна банка са само някои от разглежданите причини за 

дълговата криза.  

    Докато международни финансови организации
2
, централни банки

3
 и множество 

анализатори и изследователи
4
 разглеждат дълговата криза в Еврозоната като 

последица от посочените по-горе причини, то общи черти между страните в 

дългова криза от Еврозоната могат да бъдат потърсени и в друга посока. 

Подобно на изследванията  за връзката между дължината на полата и 

икономическия растеж, както и някои други по-нестандартни индикатори за 

състоянието на икономиката (като например индикатор на консумацията на 

бира, индикатор на прическите в Япония, индикатор на пуканките, индикатор на 

търсенето в Гугъл, индикатор на печения фасул, индикатор на червилото, 

индикатор на тесните вратовръзки
5
, индикатор на популацията на крокодили и 

алигатори
6
)  

                                                           
1
 http://www.bbc.co.uk/news/business-16290598 

2
Arezki, R., Candelon, B., Sy, A., “Sovereign Rating News and Financial Markets Spillovers: Evidence from the 

European Debt Crisis”, Working Paper, No 68, IMF, 2011; Reinhart, C., Rogoff, K., “Financial and Sovereign 

Debt Crises: Some Lessons Learned and Those Forgotten”, Working Paper, No 266, IMF, 2013 и др. 
3
 De Santis, R., “The Euro Area Sovereign Debt Crisis”, Working Paper Series, No 1419, ECB, February 2012; 

Stracca, L., “The Global Effects Of The Euro Debt Crisis”, Working Paper Series, No 1573, ECB, August 2013. 
4
 Чобанов, П., Неравновесията, рисковете и глобалната криза, изд.“ „Пропелер”, София, 2012; 

Nenovsky, N., Karpouzanov, М., „The Endogenous Fragility at the European Periphery: a Theoretical 
Interpretation, in: Financial Crises, Sovereign Risk and the Role of Institutions”, 2013 и др. 
5
 http://profit.bg/news/15-stranni-ikonomicheski-indikatori/nid-83773.html 

6
 http://www.vesti.bg/pari/strannite-indikatori-za-ikonomikata-4369591 
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натрупването на държавен дълг в страните от Еврозоната може да има връзка и 

например с на пръв поглед несвързани с кризата показатели за климатичните 

особености в страните. Разделението на Европейския съюз, и в частност на 

Еврозоната, на северни и южни страни съществува почти от приемането на 

еврото през 1999 г. и е обусловено от различната динамика на някои от 

икономическите показатели за страните и наблюдаваното сходство в 

динамиката за по-северните страни и сходство в динамиката за по-южните 

страни. Неслучайно след възникването на дълговата криза в Еврозоната често 

вместо конкретното споменаване на страни за държавите в дългова криза се 

използва обобщаващото – страните от Южна Европа, тъй като именно в южна 

Европа са разположени почти всички страни, за които се счита, че са в дългова 

криза в Еврозоната към момента. Това е и основната предпоставка да се 

разглежда връзката между натрупването на държавен дълг и някои показатели, 

отчитащи специфичните климатични особености на страните в южните райони 

на Европа. 

  

Показатели за климатичните особености в страните от Европейския съюз  

 

    Връзката между натрупването на държавен дълг в страните в Европа и 

климатичните особености в тях се разглежда на две нива – за страните от 

Еврозоната и за страните от Европейския съюз като цяло. Показателите, 

свързани с климатичните особености, са средногодишен брой слънчеви часове 

средно за страната, средногодишна минимална температура през деня средно за 

страната и средногодишна максимална температура през деня средно за 

страната. Източник на данните за тези показатели е World Weather and Climate 

Information
7
, a за държавния дълг са използвани данните  за брутния държавен дълг 

като дял от БВП съответните страни от World Economic Outlook  Database за 

октомври 2014 г. на Международния валутен фонд и от Евростат.   

 

Клъстер анализ на страните в Европейския съюз 

 

    Преди да се изследва зависимостта между държавния дълг и някои показатели 

за климатичните особености в страните, за държавите както от Еврозоната, 

така и от Европейския съюз (ЕС), ще се приложи Клъстер анализ. Целта на 

Клъстер анализа е единиците в изследваната съвкупност (в случая държавите от 

Еврозоната и от ЕС) да се групират в еднородни групи, наречени клъстери, въз 

основа на няколко променливи – показателите за държавен дълг на страните и 

трите показателя за климатичните особености в тях – средногодишният брой 

                                                           
7
 http://www.weather-and-climate.com/ 
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слънчеви часове средно за страната, средногодишната минимална  и 

средногодишната максимална температура през деня средно за страната. Т.е. 

целта е да се провери дали страните в ЕС/Еврозоната са обособени в две групи – 

страни с повече слънчеви часове, по-високи минимални и максимални 

температури и по-висок държавен дълг в едната група (южни страни) и 

съответно страни с по-малко слънчеви часове, по-ниски минимални и максимални 

температури и по-нисък дълг в другата група (северни страни).Анализът е 

направен както с данни за държавния дълг в края на 2013 г., така и с данни за 

средния държавен дълг за периода 2002-2013 г. на ниво ЕС и на ниво Еврозона. 

Резултатите от четирите теста са идентични
8
:  

 

Крайни клъстерни центрове 
 

  Cluster 

  1 2 

Sunhours 240.87 143.68 

Min_temperature 11.72 4.41 

Max_temperature 21.38 12.00 

Public_debt_av 85.19 48.02 

 
 

    Крайните клъстерни центрове потвърждават, че страните се обособяват в 

две групи – клъстер 1 включва страните с висок дял на държавния дълг – около 

85% от БВП средно за периода и по-високи минимални (12C) и максимални (21C) 

средни температури, както и повече слънчеви часове – почти 241 часа средно, а 

клъстер 2 включва страните  в  Еврозоната  с нисък дял на държавния дълг, който 

за периода  2002-2013 г. е средно около 45% от БВП, и малко слънчеви часове 

(средно около 147 часа), ниски минимални (4C) и максимални (12C) средни 

температури. Клъстерният анализ показва и в кой клъстер попада всяка страна, 

както и разстоянието до центъра на клъстера: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
  Представените  резултати  са  за  Еврозоната  и  при средни стойности на държавния дълг за 

периода  2002-2013 г. Анализът е направен със SPSS. 
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Клъстер едно и клъстер две за страните от Еврозоната 
 

Country Cluster Distance 

Belgium 2 49.572 

Netherlands 2 20.632 

Austria 2 19.937 

France 2 24.578 

Italy 1 44.511 

Malta 1 19.878 

Cyprus 1 38.328 

Germany 2 24.928 

Finland 2 10.234 

 

 

    В клъстер 1 попадат Италия, Малта, Кипър, Португалия, Гърция и Испания, а в 

клъстер 2 – останалите страни. Всъщност сред изброените страни в клъстер 

едно всички страни, освен Малта, са сред държавите в дългова криза в 

Еврозоната, а единствената страна в дългова криза, но непопадащата в клъстер 

едно, е Ирландия, чийто държавен дълг за периода преди началото на финансовата 

криза е много по-нисък от този за страните от първата група. Така от 18 страни 

в Еврозоната шест са включени в клъстер едно, а останалите 12 в клъстер две. 

Клъстер анализът може да бъде продължен и в посока на преглед на 

статистическата значимост на включените четири показатели: 

 Статистическа значимост на показателите 
 

  

Cluster Error 

F Sig. Mean Square df Mean Square df 

Sunhours 37781.641 1 435.646 16 86.726 .000 

Min_temperature 213.647 1 4.960 16 43.075 .000 

Max_temperature 352.501 1 5.091 16 69.236 .000 

Public_debt_av 5527.718 1 727.906 16 7.594 .014 

 

    Тъй като равнището на значимост (Sig) е по-малко от α-грешката 0.05 (т.е. 5%) 

за всички четири променливи в Клъстер анализа, то следователно всичките 

четири променливи са статистически значими, т.е. са допринесли за 

разграничението и обособяването на двете групи страни.  

    След като от Клъстерния анализ стана ясно, че страните в Еврозоната са 

обособени в две групи в зависимост от равнището на държавен дълг като 

процент от БВП от една страна и климатичните особености в тях от друга, 

анализът може да бъде продължен като се провери хипотезата за статистическа 

значимост на разликата в държавния дълг за северните и южните страни в 

Еврозоната.  

 

Country Cluster Distance 

Slovakia 2 38.950 

Slovenia 2 29.496 

Latvia 2 26.118 

Estonia 2 42.356 

Luxembourg 2 36.455 

Portugal 1 25.345 

Spain 1 34.007 

Greece 1 42.196 

Ireland 2 23.450 
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Хипотезата за разлика в държавния дълг на северните и южните страни в 

Еврозоната 

    Тъй като разликата в държавния дълг като процент от БВП за периода 2002-

2013 г. за страните в двете групи по-горе е почти два пъти (85% за първия 

клъстер и 48% за втория), то може да се направи проверка на статистическата 

значимост на тази значителна разлика в зависимост от климатичните 

особености в страните, т.е. проверка дали тази разлика е закономерна 

(алтернативна хипотеза) или няма статистическа значимост и е резултат на 

случайни фактори (нулева хипотеза). 

    Тъй като изследваната независима променлива – държавният дълг, е 

количествено измерима и следователно е разположена на силна скала, то преди да 

се избере тест за проверка е необходимо да се провери дали разпределението на 

променливата е нормално
9
. Независимата променлива е държавният дълг като 

процент от БВП, а зависимата (или групираща в случая) променлива е 

средногодишният брой слънчеви часове
10

. Резултатите от проверката на 

хипотезата за статистическа значимост на разликата между нивата на 

държавен дълг за северните и южните страни от Еврозоната са следните: 

Статистическа значимост на разликата в равнището на държавен дълг за 

страните от Еврозоната 

 
 

  
  

Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Public_debt_av Equal variances 
assumed .023 .882 2.756 16 .014 

 

    Тъй като тестът на Левене за равенство на две дисперсии показва, че първото 

равнище на значимост (Sig) (0.882) е по-голямо от α-грешката 0.05, т.е. дисперсии 

в двете групи са равни, то тогава при анализа може да се тълкува равнището на 

значимост (Sig. (2-tailed)). То е равно на 0.014, което е по-малко от приетата α-

грешка от 0.05, т.е. може да се отхвърли нулевата хипотеза и да се приеме 

алтернативната – т.е. има статистически значима разлика между равнището на 

държавен дълг в страните от Еврозоната в зависимост от средногодишния брой 

слънчеви часове.  Южните страни в Еврозоната имат повече слънчеви часове 

                                                           
9
 Това е направено с теста на Колмогоров-Смирнов и резултатите показват, че равнището на 

значимост (Asymp.Sig) e 0.916, което е по-голямо от α-грешката 0.05, така че се приема за вярна 
нулевата хипотеза и разпределението на променливата е нормално.    
10

 Анализът е направен и при използването на променливите за минимална и максимална средна 
температура, както и при използването на номера на клъстера, в който попадат страните, и 
резултатите, както и изводите са идентични. 
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през годината, но имат и статистически значим по-висок дял на държавния дълг 

от БВП спрямо северните страни в зоната. Причините за това могат да се крият 

както в не толкова стимулиращата работна среда, която създава по-топлата 

обстановка навън, така и в други по-дълбоки фактори, чието разглеждане може да 

бъде обект на последващи изследвания.   
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Дълговото финансиране и българските общини 

Докторант, Десислава Калчева, УНСС 

Резюме: Практиката на различните страни показва, че местните власти имат 

достъп до дългови инструменти за финансиране на своите дейности. Местните 

юрисдикции разполагат с ограничени ресурси и заемането на частни пари 

позволява далеч по-големи по размер вложения в подобряване на 

инфраструктурата, отколкото ако се разчита само на текущо финансиране. 

Капиталовите пазари определят най-добре кои общини са в състояние да получат 

заеми и така стимулират отговорното разпореждане на местните власти както 

със собствените, така и със заемните средства. В резултат на процеса към 

фискална децентрализация и предоставянето на допълнителни права и 

отговорности на местните власти, българските общини започват активно да 

използват дълговите инструменти. В периода 2003-2013 г. се наблюдава 

значително развитие в заемането на ресурс от банкови и финансови институции. 

Целта на настоящия доклад е да се проследи динамиката на дълговото 

финансиране през последните десет години и да се оцени неговата значимост при 

финансиране на местните бюджети. При анализа на данните са ползвани 

статистически методи като честотен анализ, групировка и наблюдение. 

ключови думи: дългово финансиране, местни власти, фискална децентрализация 

 

Debt Financing and Bulgarian Municipalities  

Desislava Kalcheva, PhD Student 

Department of Finance, UNWE, Sofia 

Summary: The practice in various countries shows that local authorities have access to 

debt instruments for funding of their activities. Sub-national governments have limited 

resources and borrowing private money allows them larger sized investments in 

improvement of the infrastructure rather than relying only on current funding. The capital 

markets can determine the best which municipalities are able to obtain loans and thus 

encouraging the responsible disposal of local authorities with its own as well as with 

borrowed resources. As a result of the process of fiscal decentralization and the empower 

of additional rights and responsibilities of local authorities, Bulgarian municipalities are 

beginning to actively use debt instruments. In the period 2003-2013, there was a significant 

development in borrowing funds from banks and financial institutions. The purpose of this 

paper is to follow the dynamics of debt financing over the past decade and to evaluate its 

importance for the financing of local budgets. For the analysis of the data statistical 

methods such as frequency analysis, and group supervision have been used. 
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Key words: debt financing, local authorities, fiscal decentralization.  

Съгласно член 9 от Европейската харта за местно самоуправление: "...За 

финансиране на инвестиционните си разходи местните власти трябва да имат 

достъп, в съответствие със закона, до националния пазар на капитали.". Правото 

на достъп на местните власти до капиталовите пазари с цел финансиране на 

инвестиционни проекти е един от основните принципи, заложени в ЕХМС. 

Ползването на кредитен ресурс от местните власти предполага наличието на 

стабилни и значителни собствени приходи, както и строга финансова дисциплина, 

които да гарантират своевременното и безпроблемно обслужване на дълга. В 

повечето страни заемането на средства от местните власти се подчинява на 

определени правила и независимо, че практиката в това отношение е твърде 

разнообразна, основната цел на регулациите е да се избегне достигането на 

прекалено високи равнища на задлъжнялост и възникването на финансови 

затруднения на местно ниво.
1
 Основните дългови инструменти, които ползват 

местните власти са банкови кредити и общински облигационни емисии, като 

първите са застъпени в Европа, а вторите преобладават в САЩ и Канада. 

Характерни за местните власти в държави с ниска степен на децентрализация са 

общинските фондове за развитие, револвиращите фондове и специални агенции, 

предоставящи преференциални кредити на местните власти. 

Дълговото общинско финансиране в България се регламентира в Закона за 

общинския дълг приет през 2005 г. В цитирания нормативен акт са включени 

условията и етапите на поемане на дълг, видовете дълг, целевото 

предназначение на дълга, ограниченията при ползване на дълг. Решение за поемане 

на общински дълг се взема от общинския съвет на съответната община, като при 

предложение за дългосрочен дълг се прави публично обсъждане с населението. 

Чрез публичното обсъждане, местната общност се запознава с необходимостта 

породила тегленето на дълг и условията по дълга. Становищата и мненията на 

местната общност са неразделна част от предложението за поемане на дълг. 

Съгласно чл. 19 от ЗОД, при избор на финансова институция се провежда 

процедура по реда за Закона за обществените поръчки. Изключение се приема 

единствено, когато финансираща институция е "Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ", фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми 

източници" и от фондовете за градско развитие. В Закона за общинския дълг се 

съдържат и текстове за предназначението на краткосрочния и дългосрочния дълг, 

като втория може да се поема само за финансиране на инвестиционни проекти в 

полза на местната общност; рефинансиране на съществуващ дълг; 

предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни 

обстоятелства; осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции; 

                                                           
1
 Ненкова, Пр., Местни финанси, Университетско издателство Стопанство,  София, 2009 г. 
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общински проекти за публично-частно партньорство. По този начин е осигурено 

спазването на т.н. златно правило
2
, което гласи, че дългосрочен дълг следва и е 

целесъобразно да се поема само за финансиране на капиталови общински 

инвестиции. 

Нормативни изисквания по отношение на общинския дълг се съдържат и в 

относително новия Закон за публичните финанси. До преди приемането на Закона, 

ограниченията по отношение общинския дълг се съдържаха в Закона за общинския 

дълг. Към настоящият момент, съгл. чл. 32 от ЗПФ "... Годишният размер на 

плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година не може 

да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и 

общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на 

данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.", 

"Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции 

не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата 

изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета 

на общината." и "Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите 

главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината 

дълг.". В посочените ограничения не се включва дълга на общините по временни 

безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица от сектор „Държавно 

управление“.  Общинският съвет определя ежегодно, по силата на ЗПФ, 

максималния размер на дълг, който може да бъде поет през съответната 

бюджетна година. 

В резултат на фискалната децентрализация, която предполага увеличаване 

на приходната автономност на местните власти и усъвършенстване на 

законовата база, регламентираща местните финанси, дълговото финансиране на 

местните власти през периода 2003-2013 г. търпи сериозно развитие. На графика 

ѐ 1 може да бъде проследена динамиката на общинския дълг по отделни дългови 

инструменти през периода 2003-2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Swianevicz P. The theory of local borrowing and the West-European Experience, Local Government 

and Public Service Reform Initiative, 2004, pp.7-10 
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Графика 1: Динамика на вътрешния общински дълг през периода 2003-2013 г. 

Източник: Министерство на финансите, Месечен бюлетин за държавния дълг, изчисления 

на автора 

Както се вижда от графиката, общинския дълг нараства ежегодно в 

периода 2003-2012 г. Анализът показва, че най-висок дял в общинското 

финансиране се пада на финансирането от банкови институции. Процентното 

съотношение между банкови кредити и общ дълг е между 48% (регистрирано през 

2004 г.) и 73% (отчетено през 2013 г.).  За сериозният ръст допринасят както 

повишението на местните приходи, така и създаването на нови държавни 

инструменти, предоставящи финансиране на местните власти при 

преференциални условия. Така например, през 2007 г. с Разпореждане ѐ7 на 

Министерски съвет, държавата създава "Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, чиято основна дейност е свързана с 

предоставяне на дългосрочно и краткосрочно възмездно финансиране на 

българските общини за изпълнение на проекти финансирани от програмите на 

Европейския съюз. От 2008 г. дългът, поет от общините от фонд ФЛАГ се 

отчита в перо банкови кредити. В следващата графика е представено 

съотношението на дълга поет от ФЛАГ в сравнение с общата текуща експозиция 

на банковото финансиране. 
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Графика 2: Съотношение на общинския дълг поет от фонд ФЛАГ към общата 

текуща експозиция на банковите кредити 

 

Източник: Министерство на финансите, Бюлетин за държавния дълг, Фонд ФЛАГ, Доклади 

за дейността на дружеството, изчисления на автора 

Както е видно от данните, дългът към ФЛАГ нараства през периода 2010-

2013 г. В хода на изпълнение на общинските проекти, финансирани от ЕС се ползва 

финансиране от фонд ФЛАГ, както за мостово, така и за съ-финансиране. 

Наближавайки края на отчетния период, местните власти са задължени да 

осигурят собственото си участие в европейските проекти. В редица случаи, 

собственото участие е значителна сума, често представляваща голям процент 

от собствените приходи на общината. Поради тази причина, голяма част от 

местните власти търсят финансиране от фонд ФЛАГ. През 2013 г. 

финансирането от фонда се равнява на 109 млн. лв. или 39% от общата стойност 

на банковите кредити. 

Вторият основен дългов инструмент, ползван от местните власти е 

общинските облигационни емисии. Данните показват, че през периода 2003-2013 

г. процентът на общинските облигационни емисии спрямо общия общински дълг 

варират между 19-25%. Най-високи стойности се отчитат през 2011 г., когато 

текущата експозизия на общинските облигационни емисии достига до 113 млн. лв. 

Въпреки стойностите обаче, единици български общини са в състояние да 

издават общински облигационни емисии. Основната причина за това, разбира се, 

се крие в недостатъчния размер на собствените приходи. Общинските 

облигационни емисии по принцип са в значителна стойност и се ползват за 

финансиране на големи инфарструктурни проекти. Към края на 2013 г. общините 

ползващи облигационни емисии са едва 11. Само емисията на община Пловдив 
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представлява 37% от общата стойност на облигационните емисии. Емисиите на 

Пазарджик, Шумен и Кюстендил формират още 37%. Останалите седем общини 

имат издадени облигационни емисии до 2 млн. лв.. 

Останалите дългови инструменти, които ползват местните власти са 

безлихвени заеми от централния бюджет и финансов лизинг. Чрез финансовия 

лизинг, общините най-често финансират закупуването на сметосъбираща и 

почистваща техника, но практиката показва и чести случаи на покупка на 

автомобили. 

Извън анализа до тук, остава външното финансиране на местните власти. 

То е допустимо единствено за общини в добро финансово състояние, с добра 

кредитна история и отличен финансов менижмънт. В следващата графика е 

представена динамиката на външния общински дълг. 

Графика ѐ3 Динамика на външния общински дълг през периода 2003-2013 г. 

Източник: Министерство на финансите, Бюлетин за държавния дълг 

Към края на 2013 г. външното финансиране за местните власти се равнява 

на 468 млн. лв. (при 18 млн. лв. през 2003 г.). Основни общини, имащи достъп до 

външното финансиране са Столична община, Бургас, Варна, Пловдив. Външният 

дълг на Столична община в края на 2013 г. се равнява на 442 млн. лв. Основни 

кредитори на общината са Европейската банка за възстановяване и развитие, 

Японската банка, Европейската инвестиционна банка и Фонд за Социално 

развитие към Съвета на Европа. Следва да се отчете, че Столична община не 

ползва вътрешно финансиране, поради добрите си фискални позиции. На външния 

пазар, общината може да намери значително по-евтин заемен ресурс.  

Европейската банка за възстановяване и развитие се явява основен външен 

кредитор на местните власти. Общини ползващи финансирането и освен 

Столична са Варна, Бургас и Пловдив. В съответните общини има одобрени заеми 

за изграждане на общинска инфраструктура, интегриран градски транспорт и др. 

.  
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Анализът показа, че основният дългов инструмент, ползващ се от малките 

и средни общини в България, със средно ниво на собствени приходи е банковия 

кредит. Основен дял в банковите кредити се пада на финансирането от фонд 

ФЛАГ. Въпреки Стратегията за фискална децентрализация и Програмата за 

нейното реализиране, дълговите инструменти, особено за финансиране на 

капиталови разходи, все още не оказват същественно влияние върху местните 

бюджети. В случай на липса на създадени специфични инструменти за 

финансиране на малките и средни общини, последните ще бъдат с ограничен 

достъп до по-значимо финансиране (поради лимитираните приходи и 

ограничението от 15% разходи за обслужване на дълга съгл. ЗПФ). Както вече бе 

посочено, в ЕХМС, която е ратифицирана от българското правителство през 

1995 г. ясно се заявава, че местните власти следва да имат достъп до 

капиталови пазари за финансиране на своите инвестиционни проекти.  

В следващата графика и показана съпоставката на дълговото финансиране 

в България и финансирането на останалите държави членки на ЕС. 

 

Източник: Европейска комисия, Инвестиции за работа и растеж, Юли 2014 

 

От данните е видно, че България е на едно от последните места по дългово 

финансиране на местните власти. Местният дълг е част от консолидирания 

държавен дълг и предвид това той следва да бъда съобразен с Маастрихските 

критерии. Съгласно тях, държавния дълг не бива да превишава 60% от брутния 

вътрешен дълг на съответната държава. Към края на 2013 г. консолидирания 

държавен дълг към БВП в България е 18%, което означава, че държавата като цяло 

ползва ограничено и предпазливо дълговото финансиране. Предвид 

горепосочените данни и потвърдените възможностти за ползване на дългово 

финансиране следва да се потърси разширяване на достъпа на дългово 
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финансиране за българските общини, особено в частта за финансиране на 

капиталови разходи. Освен създаването на специализирани държавни дружества, 

подпомагащи местните власти (в развиващите държави това се отчита като 

временна мярка), то основна промяна следва да се търси в разширяване 

приходните възможности на българските общини. Това може да стане чрез 

споделяне на държавни данъци3, като практиката на европейските държави 

показва, че най-често се споделя данък Доход върху физическите лица. Също така 

може да се създадат нови общински такси и нови данъци, като данък върху 

земеделските земи. В резултат на повишение на данъчните приходи на местните 

власти ще се разшири достъпа до дълговото финансиране и по този начин 

местните власти ще разполагат свободно с допълнителен, алтернативен 

източник за финансиране на своите капиталови потребности.  
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Преките хтждестранни инвестифии в Бцлгария и 

влиянието им вцрут БВП 

Докторант Нора Маламова 

 

Foreign direct investments in Bulgaria and their impact on 

GDP 

PhD student Nora Malamova 

 

В доклада е представена динамиката и секторната насоченост на ПЧИ в 

България в периода 2004 – 2013 г. Посредством модела на стъпкова регресия е 

установено влиянието на ПЧИ върху изменението на БВП. 

Ключови думи: ПЧИ, БВП, фактори на изменение на БВП 

The dynamics and the sector direction of FDI in Bulgaria in the period 2004 – 2013, 

are presented in the paper. The impact of FDI on the GDP fluctuation is assessed through 

the stepwise regression model. 

Key words: FDI, GDP, factors of GDP fluctuation 

Преките чуждестранни инвестиции представляват директни инвестиции в 

производство или бизнес в дадена страна, осъществени от физическо или 

юридическо лице – резидент на държава, различна от тази, в която се 

осъществява инвестицията. Преките чуждестранни инвестиции(ПЧИ) могат да 

бъдат реализирани чрез закупуване на компания в целевата държава, разширяване 

на дейностите на съществуващ производствен или друг вид бизнес процес или 

изграждане на нови производствени мощности, или стартиране на нови бизнес 

дейности в държавата – приемник.  

Увеличението на ПЧИ обикновено се свързва с подобрение на показателите 

за икономически растеж в резултат на чуждестранния приток на капитал и 

увеличени данъчни приходи за страната, в която се осъществяват ПЧИ. 

Приемащите страни в повечето случаи се стремят да насочат капитала в 

инвестиции в инфраструктура и други проекти, които да стимулират 

икономическото развитие. По – голямата конкуренция в резултат на навлизането 

на нови компании, би могла да доведе до по – голяма ефективност и нарастване на 

производителността. От друга страна се постига трансфер на нови знания и 

опит, ноу – хау чрез създаване на нови работни места. 
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Факторите, които влияят върху ПЧИ в приемащата страна са начина на 

функциониране и ефективността на местните пазари, търговската и 

приватизационната политика, данъчна политика и размер на данъчните ставки, 

митнически режим, наличие на свободни експортни зони и др. Други фактори, 

които оказват влияние върху ПЧИ са общата икономическа и политическа 

обстановка в приемащата държава и в държавата на инвеститора. 

Преките чуждестранни инвестиции бележат тенденция на нарастване в 

периода 2004 – 2013 г. Растежът на показателя е положителен за всички години 

от разглеждания период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

Източник:БНБ 

 

 

Както става ясно от таблицата, до 2008 г. когато започва световната 

икономическа криза, темповете на растеж се движат между 44.53% през 2007 г. 

до 58.43% през 2005 г. (най – високото равнище на растеж през разглеждания 

период). През 2008 г. темпът на растеж пада наполовина, а през 2012 г. достига 

най – ниското равнище за разглеждания период – 1.91%. Причините за драстичния 

спад могат да се търсят в настъпилата световна икономическа криза, както и в 

някои вътрешнодържавни проблеми и негативни предпоставки, които 

възпрепятстват външните инвеститори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година  
Темп на растеж на ПЧИ в 
% 

2005 58,43 

2006 51,66 

2007 44,53 

2008 22,85 

2009 7,93 

2010 3,45 

2011 3,60 

2012 1,91 

2013 2,24 
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Графичното представяне на тренда на ПЧИ в Б-я е представено на фиг.1 

 

Източник: БНБ 

Разпределението на ПЧИ по сектори за 2013 г. е представено на фиг. 2. 
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Източник: Евростат 

Както се вижда от графиката, най – голям е делът на ПЧИ в сектора на 

недвижимите имоти(20.23%), а най – нисък в сектора на рибното 

стопанство(0.04%). През 2012 и 2013 г. ПЧИ в сектора на отбраната и като 

абсолютна сума и процентно са с нулеви стойности. Други сектори с 
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относително висок дял на ПЧИ са преработващата промишленост(17.33%), 

финансовите услуги(16.59%) и стоките за бита(14.34%). 

Интересен е въпросът какво е влиянието на преките чуждестранни 

инвестиции върху размера на БВП в България. Както е известно върху размера на 

БВП влияние оказват редица фактори. В настоящата разработка са избрани 

четири фактора, като независими променливи, които влияят върху размера на 

БВП. Факторните променливи са: бруто образуване на основен капитал(X2), 

заетост(X3), износ на стоки и услуги(X4) и преки чуждестранни инвестиции(X1). 

Показателят бруто образуване на основен капитал измерва стойността на 

придобитите съществуващи или нови дълготрайни активи от бизнес сектора и 

правителството. Показателят показва каква част от добавената стойност в 

икономиката се изразходва за инвестиции, а не за потребление. Бруто 

образуването на основен капитал не е измерител на цялостния компонент на 

инвестициите в рамките на БВП, тъй като измерва само инвестициите в 

дълготрайни активи и не взима предвид финансовите активи и материалните 

запаси. Заетостта е представена посредством брой заети от населението.  

Стойностите на факторните променливи и на резултативната променлива(БВП) 

за периода 2004 – 2013 г. могат да бъдат видяни от приложение 1. 

За да се установи, дали регресионният модел на най – малките квадрати е 

подходящ за изследване на зависимостта между гореспоменатите независими 

променливи и зависимата променлива, е направен тест за мултиколинеарност на 

факторните променливи, т. е. дали факторните променливи са взаимозависми и 

при положение, че е така, до каква степен. Прието е, че наличие на стойност на 

корелационния коефициент на Пирсън между коя да е двойка факторни променливи 

по – голям от 0.7 определя модела на най – малките квадрати за неудачен. В 

конкретния случай, стойности на коефициента на Пирсън по – високи от 0.7 се 

наблюдават при двойките факторни променливи: ПЧИ и бруто образуване на 

основен капитал(0.728); ПЧИ и износ на стоки и услуги(0.895);бруто образуване на 

основен капитал и заетост(0.736). Резултатите от тестовете за 

мултиколинеарност са представени в приложение 2. 

Пристъпва се към модела на стъпкова регресия, който автоматично 

изключва второстепенните предиктори(тези, които оказват сравнително по – 

слабо влияние), като в случая това са X2, X3 и X4. Според приложения модел, 

факторите с най – голямо значение за изменението на БВП са X1(ПЧИ) и X4(износ 

на стоки и услуги), като първата разновидност на модела включва само X1, а 

втората X1 и X4 в качеството им на предиктори. Стойностите на sig. F – 

критерий (0.00) показват, че моделът е удачен. Бета коефициентите в първата 

разновидност по отношение на X1(0.613) и при втората X1(0.478) и X4(0.268) са 

статистически значими. В такъв случай първото регресионно уравнение приема 

вида: 
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X5=15653.975+0.613X1+εi 

т.е. 61.3% от увеличението на БВП се обяснява с нарастването на ПЧИ. 

При втория модел регресионното уравнение има вида: 

       X5=14195.516+0.478X1+0.268X4+εi 

47.8% от изменението на БВП се обяснява с ПЧИ, а 26.8% - с износа на стоки 

и услуги. 

Конкретните данни са представени в приложение 3. 

Според приложените два модела в рамките на цялостния модел на стъпкова 

регресия, ПЧИ и износа на стоки и услуги са първостепенни фактори във връзка с 

изменението на БВП в България. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година  ПЧИ в Б-я в млн. евро 

 2004 7420,7 

2005 11756,5 

2006 17830,4 

2007 25769,7 

2008 31658,2 

2009 34170 

2010 35347,3 

2011 36619 

2012 37319,8 

2013 38157,2 

Година 
Заетост - млн. 
души 

2004 2922,6 

2005 2981,9 

2006 3110 

2007 3252,6 

2008 3360,7 

2009 3253,6 

2010 3052,8 

2011 2965,2 

2012 2934 

2013 2934,9 

Година 
бруто обр. осн. 
Капитал – млн. евро 

2004 4151,4 

2005 5988 

2006 7310,3 

2007 8827 

2008 11904,4 

2009 10085 

2010 8220,3 

2011 8295,9 

2012 8539,1 

2013 8267,9 

Година 
БВП на България в 
млн. евро 

2004 20387,9 

2005 23255,8 

2006 26476,7 

2007 30772,4 

2008 35430,5 

2009 34932,8 

2010 36052,4 

2011 38504,9 

2012 39927 

2013 39940,3 

Година 
износ на стоки и 
услуги- в млн. евро 

2004 10587,6 

2005 9427,2 

2006 16206,2 

2007 18299,3 

2008 20626,7 

2009 16595,7 

2010 20697,8 

2011 25604,6 

2012 26615 

2013 28047,6 
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Приложение 2 

Correlations 

 X1 X2 

X1 Pearson 

Correlation 
1 ,728

*
 

Sig. (2-tailed)  ,017 

N 10 10 

X2 Pearson 

Correlation 
,728

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,017  

N 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 

Correlations 

 X1 X4 

X1 Pearson 

Correlation 
1 ,895

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 10 10 

X4 Pearson 

Correlation 
,895

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 

 

Correlations 

 X2 X3 

X2 Pearson 

Correlation 
1 ,736

*
 

Sig. (2-tailed)  ,015 

N 10 10 

X3 Pearson 

Correlation 
,736

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,015  

N 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 
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Приложение 3 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,991
a
 ,982 ,980 1006,50264 

2 ,997
b
 ,994 ,992 642,02309 

a. Predictors: (Constant), X1 

b. Predictors: (Constant), X1, X4 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 
15653,975 874,382  17,903 ,000 

X1 ,613 ,030 ,991 20,769 ,000 

2 (Constant

) 
14195,516 692,154  20,509 ,000 

X1 ,478 ,042 ,774 11,351 ,000 

X4 ,268 ,075 ,243 3,558 ,009 

a. Dependent Variable: X5 

 

Excluded Variables
a
 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 X2 -,050
b
 -,696 ,509 -,255 ,470 

X3 -,072
b
 -1,659 ,141 -,531 ,982 

X4 ,243
b
 3,558 ,009 ,802 ,199 

2 X2 ,021
c
 ,406 ,699 ,164 ,385 

X3 -,018
c
 -,451 ,668 -,181 ,686 

a. Dependent Variable: X5 

b. Predictors in the Model: (Constant), X1 

c. Predictors in the Model: (Constant), X1, X4 
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Резюме: В доклада обект на разглеждане е същността на портфейлите от 

недвижими имоти и инвестиционните стилове, които се прилагат в световната 

практика, но не са достатъчно известни в България. Във връзка с това се 

анализират възможностите за приложение на разгледаните инвестиционни 

стилове в българската практика. 

Abstract: The report dealt with the essence of the real estate portfolios and investment 

styles, that are being applied in world practice, but are not sufficiently known in Bulgaria. In 

this connection are analyzed the possibilities for the application of the considered 

investment styles in Bulgarian practice. 

 

Ключови думи: портфейл от недвижими имоти, инвестиционен стил, формиране на 

портфейл от недвижими имоти, управление на портфейл от недвижими имоти. 

Keywords: real estate portfolio, investment styles, real estate portfolio construction, real 

estate portfolio management. 

 

Недвижимите имоти все повече се възприемат и в световната и в българската 

практика като инвестиционен клас активи. Това налага изследванията в тази 

област да се задълбочат и да се обърне по-голямо внимание на формирането на 

портфейли от недвижими имоти и проблемите и възможностите, които 

съществуват при тяхното управление.  

Портфейлът от недвижими имоти може да се определи като ’съвкупност от 

различни недвижимости, събрани за постигането на определени инвестиционни 
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цели. За създаването на финансова устойчивост на портфейла е необходимо той 

да се формира от различни недвижими имоти по тип, функционално 

предназначение, отраслова принадлежност, възраст, географско разположение, 

потребителски характеристики, икономически потенциал. В състава на 

портфейла е целесъобразно да се включат в различни пропорции, както цели 

имоти (като физически активи), така и части от тях (чрез различни ценни книжа) 

‗
1
. 

Това широкообхватно определение позволява на инвеститорите да разберат 

същността на имотния портфейл. Проблем, който стой пред тях са силно 

ограничените възможности за прогнозиране на представянето на портфейла, 

даже и в близка перспектива, поради което инвеститорите са предпазливи и се 

затрудняват при вземането на решения. В редица случаи информацията, която е 

налична за инвеститорите е непълна и неточна, достъпът до нея е затруднен, а 

често пазарът се характеризира с асиметричност на информацията. Всичко това 

води до необходимост от създаване на рамка, която да позволи на инвеститорите 

да идентифицират възможностите на имотите, които да влязат в състава на 

техния портфейл и да подпомогне техните решения. 

Възможност за решаване на този проблем предоставят инвестиционните 

стилове като съвременен подход, които се предлагат от National Council of Real 

Estate Investment Fiduciaries (NCREIF).  Изхождайки от етимологията на думата 

стил за настоящата работа, инвестиционният стил може да се определи като 

подход, начин на мислене или философия под влиянието, на които инвеститорите 

рамкират своите очаквания и подбират активите за портфейл, така че да 

постигнат инвестиционните си цели. Инвестиционните стилове предложени от 

NCREIF са три типа: ’Ядро‘, ’Добавена стойност‘ и ’Опортюнистичен‘. На база 

тези стилове се обобщават и три типа имотни портфейли със същите 

наименования.  

Инвестиционен стил ’Ядро‘ е предназначен за инвеститори, които не са склонни 

да поемат високо ниво на риск и очакват сравнително ниска, но сигурна 

доходност. Тези инвеститори се насочват към формиране и управление на 

портфейли от недвижими имоти, които включват активи, характеризиращи се с 

относително ниски риск и доходност. Инвеститорите, които използват този тип 

инвестиционен стил очакват доходът от техните портфейли да се основава на 

регулярни парични потоци под формата на наеми и в много ниска степен са 

склонни да реализират капиталова печалба от продажбата на имот. Имотите, 

които придобиват инвеститорите, използващи стил ’Ядро‘ обикновено са обекти 

                                                           

1
 Максимова Е.В., Шуркалин А.К. Борейко А.А. и др.; Экономика недвижимости; РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина; Москва; 2005; стр. 208-209;  
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на недвижимата собственост, предназначени за отдаване под наем и определяни 

като традиционни, като офис сгради, индустриални площи, земеделски земи, 

магазини, жилищни имоти и др.п. Този инвестиционен стил позволява на 

инвеститорите да осъществяват значителен контрол върху активите включени 

в състава на портфейла. Това е и основната причина имотите да се намират в 

близост до местоположението на инвеститорите. При реализирането на стил 

’Ядро‗ заемните средства, които се ползват обикновено не надхвърлят 50% от 

стойността на портфейла. 

Инвестиционен стил ’Добавена стойност‘ предлага на инвеститора микс от 

различни типове недвижими имоти, като някои от тях са предназначени за 

отдаване под наем, а други за препродажба, характеризиращи се със средни нива 

на риск и доходност. Субектите, избрали този стил подбират традиционните 

възможности за инвестиране като офис сгради, търговски площи, индустриални 

имоти и жилищни недвижими имоти, а също  включват в портфейла и по-

нискорискови нетрадиционни имоти като хотели, паркинги, големи и луксозни 

жилищни имоти и др.п. Инвеститор, който предприеме подобен стил на 

инвестиране би насочил своето внимание към обекти на недвижимата 

собственост, които имат потенциал да бъдат отдадени под наем, но освен тях 

интерес биха представляват и имоти, при които промяна на предназначението 

или реконструкция биха позволили получаването на значителни приходи под 

формата на капиталова печалба. Този стил в сравнение с инвестиционен стил 

’Ядро‘ се характеризира със сравнително по-ниска възможност за осъществяване 

на контрол върху активите включени в портфейла. Това до голяма степен е 

последствие от разширяването на географския обсег, в който влизат имотите 

от състава на портфейла. Инвеститорите предприели аналогичен стил си 

позволяват и по-високо дългово финансиране, което варира в границите между 

50% - 60% от общата стойност на портфейла. Този маниер (стил) на инвестиране 

е подходящ за инвеститори, които желаят да достигнат относително по-висока 

доходност, но не са склонни да поемат значителни рискове по отношение на 

техните инвестиции. 

Инвеститори, които целят висока доходност се насочват към инвестиционен 

стил ’Опортюнистичен‘. Това са инвеститори, които са склонни да поемат по-

висок риск, очаквайки по-висока доходност от своята инвестиция. При този стил 

се търсят имоти, нуждаещи се от значителни подобрения или такива, които не се 

характеризират със чувствително търсене от страна на наематели. Основните 

приходи, които се очакват от подобен имот са капиталова печалба. Преди да се 

реализират капиталови печалби, обаче се правят значителни разходи за 

подобрение на имота. Това повишава риска, свързан с инвестицията, тъй като не 

съществува сигурност, че обектът на недвижимата собственост би могъл да се 
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реализира на цена, която надвишава разходите за придобиване и подобрения. 

Вниманието на инвеститорите, които предприемат този стил на инвестиране е 

насочено към международните пазари на недвижимости. Това води и до намаляване 

на възможностите за осъществяване на контрол върху имотите, влизащи в 

състава на портфейла. Инвеститорите избрали този стил на инвестиране 

използват значителни заемни средства, които в общия случай надвишават 65% от 

стойността на портфейла.  

На база тези инвестиционни стилове се формират и управляват три типа 

портфейли от недвижими имоти (Таблица 1), които се различават по отношение 

типа на имотите, които влизат в състава на портфейла, географската локация в 

зависимост от отдалечеността от инвеститорите, прогнозираните нива на 

риск и доходност,  структурата на капитала и др. 

 

Таблица 1: 

Типове портфейли от недвижими имоти, базирани на инвестиционните 

стилове 

    

Характеристики 

 

 

Типове 

 портфейли 

Тип имоти 
Географска 

локация 

Прогнозирана 

доходност 

Структур

а на 

капитала 

Други 

характеристики 

Ядро 

Ниско рискови 

имоти, като офис 

площи, 

индустриални 

имоти, търговски 

площи и жилищни 

имоти, при които 

дохода се формира 

основно от 

регулярни парични 

потоци под 

формата на наем 

Инвестициите се 

осъществяват на 

местен пазар 

До 12% 

До 50% 

заемен 

капитал 

Имоти за 

отдаване под 

наем; 

осъществява се 

силен контрол 

върху портфейла 

Добавена 

стойност 

Средно рискови 

активи, като 

активите, влизащи 

в състава на 

портфейл ’Ядро‘, а 

също и хотели, 

паркинги и др.; 

Търси се микс от 

имоти, позволяващ 

получаването на 

доходи от наем и 

Инвестициите се 

осъществяват на 

развиващи се 

пазари 

12%-18% 

Между 50%-

65% заемен 

капитал 

Имоти, 

придобити с цел 

промяна на 

предназначениет

о, реконструкция, 

отдаване под 

наем; 

Намалена 

възможност за 

контрол 
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от капиталова 

печалба 

 

Опортюнистични 

Високо рискови 

имоти от различни 

типове като 

хотели, паркинги и 

др., които се 

нуждаят от 

сериозни 

подобрения; очаква 

се капиталова 

печалба 

Инвестира се 

основно на 

интернационалнит

е пазари 

Над 18% 

Над 65% 

заемен 

капитал 

Имоти, нуждаещи 

се от сериозни 

подобрения, 

имоти 

придобивани с 

цел промяна на 

предназначениет

о; 

възможностите 

за 

осъществяване 

на контрол са 

ниски; 

 

Тези инвестиционни стилове дават първоначалния поглед на инвеститорите, 

относно това, какви резултати биха могли да очакват в зависимост от избрания 

стил, на база който конструират съответния тип имотен портфейл. 

 Интересно е да се разгледат възможностите за приложение на тези стилове в 

българската практика, въпреки че в нашата страна не са много субектите, които 

управляват портфейли от недвижими имоти, но тенденцията е към увеличаване на 

техния брой. Формирането и управлението на портфейли от недвижими имоти в 

България е добре развита дейност от акционерните дружества със специална 

инвестиционна цел (АДСИЦ). Тези дружества започват да функционират в 

България през 2003 година с приемането на Закона за дружествата със специална 

инвестиционна цел (ЗДСИЦ). 

Законът определя АДСИЦ като дружество, което ’инвестира паричните средства 

набирани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания 

(секюритизация на недвижими имоти или вземания)‗
2
.  

Предметът на дейност на дружествата със специална инвестиционна цел е 

набирането на средства чрез издаване на ценни книжа и влагане на набрания 

капитал в  недвижими имоти и вещни права върху тях, в т.ч. покупко-продажба на 

имоти и вземания, отдаване под наем, за управление, лизинг и др.п. Едно 

дружество може да секюритизира или само недвижими имоти, или само вземания. 

Това е и предпоставка, сливане на две дружества със специална инвестиционна 

цел да може да се осъществява само ако те са с еднакъв предмет на дейност, т.е. 

ако и двете секюритизират недвижими имоти. В случая,  интерес представляват 

дружествата, които секюритизират недвижими имоти.  

В настоящия доклад АДСИЦ представляват интерес от гледна точка на 

портфейлите, които те формират и управляват. Това налага да се разгледат 

                                                           

2
 Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, стр.1 
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възможностите и ограниченията, които се поставят пред тях относно 

инвестициите. Тук следва да се изяснят няколко основни законови изисквания по 

отношение на имотите, обект на секюритизация.  Инвестиционните стилове 

определят развитието на портфейлите по отношение на имотите в няколко 

направления:  

 типове имоти, които могат да бъдат включени в даден портфейл от гледна 

точка на инвестиционния стил;  

 цел, с която се придобива всеки отделен имот;  

 географски регион, в който се намира обектът на недвижимата 

собственост от гледна точка на отдалеченост от инвеститора.  

Що се касае до типовете имоти, АДСИЦ нямат законово поставени граници. 

АДСИЦ само решава в какви типове имоти да инвестира, при което може да 

ограничи инвестициите си в избрани типове имоти. Решението трябва 

задължително да се посочи в Устава на дружеството. Това позволява на 

дружествата  при учредяване си да се ориентират към даден инвестиционен стил 

и да изберат типа на портфейла, който да конструират. Така че от гледна точка 

на типовете имоти, АДСИЦ могат да формират и трите вида портфейли – ’Ядро‘, 

’Добавена стойност‘ и ’Опортюнистичен‘.  

По отношение на второто направление – цел на придобиване на имота – отдаване 

под наем или подобрения и препродажба, в Закона изрично се посочва, че сделките 

с имоти, чийто предмет е предоставяне за управление, отдаване под наем, лизинг, 

аренда и продажба са позволени. Тук трябва да се отбележи, че българското 

законодателство е по-либерално в сравнение с някои европейски държави като 

Великобритания, където има изискване 75% от приходите от портфейла от 

недвижими имоти на АДСИЦ да са генерирани от наеми. Може да се обобщи, че и в 

тази насока пред българските АДСИЦ не се поставят законови пречки за 

прилагане на трите инвестиционни стила, а в следствие на това и формиране на 

трите типа имотни портфейли. 

Третото направление, свързано с имотите, което определя стила на инвестиране 

е географския регион в зависимост от отдалечеността на имота от 

инвеститора. Тук пред българските АДСИЦ се поставят ограничения, тъй като в 

Закона се подчертава, че ’недвижимите имоти, придобивани от дружество със 

специална инвестиционна цел, трябва да се намират на територията на 

Република България‘
3
. Трябва да се отбележи, че в сравнение с развитите 

европейски държави като Франция, Германия, Англия, в това отношение нашето 

законодателство е рестриктивно. Поставянето на тези граници води до 
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 Закон за дружествата със специална инвестиционна цел; стр. 2 
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негативни влияния върху портфейлите на АДСИЦ в няколко основни направления. 

На първо място намалява възможностите за избор на подходящи обекти. На 

второ място трябва да се подчертае, че традиционните критерии, чрез които 

се диверсифицират портфейлите от недвижими имоти са тип на имота и 

географски регион, като географският регион включва и диверсификацията на 

портфейла на международно равнище. От тази гл.т., ограничението за покупка на 

обекти на недвижимата собственост само в границите на страната намалява 

възможностите за постигане на относително по-добра диверсификация на 

портфейлите управлявани от АДСИЦ. На трето място това ограничение води до 

невъзможност за прилагането на инвестиционен стил ’Опортюнистичен‘, в 

следствие и формирането на аналогичен портфейл. Въпреки че се характеризират 

със сравнително по-висок риск, портфейлите тип ’Опортюнистичен‘ 

предоставят на инвеститорите възможности за значителни печалби, 

респективно висока доходност. Ограниченията на АДСИЦ за приложение на този 

инвестиционен стил намалява средствата на дружествата, чрез които би могло 

да се постигне подобряване на резултатите от тяхната дейност.  

Основният извод, който може да бъде направен от краткия анализ на 

ограниченията относно недвижимите имоти, обект на придобиване от страна на 

АДСИЦ е, че основният субект в България, който формира и управлява портфейли 

от недвижими имоти – АДСИЦ, би могъл съобразно действащото 

законодателство, да прилага два стила на инвестиране – ’Ядро‘ и ’Добавена 

стойност‘. Третият стил ’Опортюнистичен‘, при тези условия, не би могъл да 

бъде използван в рамките на действащия закон. 

В подкрепа на гореизложеното в доклада се разглеждат, функциониращите в 

момента на територията на България дружества със специална инвестиционна 

цел. Техните портфейли биха могли да се групират според типа им в ’Ядро‘ и 

’Добавена стойност‘.  Критериите за тази класификация са основната цел на 

придобиване на имотите и типовете обекти на недвижимата собственост, 

които се включват в портфейла. Географският регион отпада като критерий, тъй 

като по-голямата част от дружествата конструират своите портфейли 

придобивайки имоти територия на цялата страна.  

Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел публикува 

тримесечни бюлетини с информация за индустрията. Това позволява да се 

разгледат дружествата, посочени в този бюлетин. Общо разгледаните 

дружества са 52, като те се разделят в две групи: дружества за секюритизация 

на земеделска земя и дружества за секюритизация на недвижими имоти. 

Портфейлите на дружествата  за секюритизация на земеделска земя попадат в 

тип ’Ядро‘, защото типът на недвижимите имоти е традиционен, а освен това 

придобиването на земята е с цел нейното отдаване под наем или аренда. Освен 
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тези дружества още няколко(секюритизиращи недвижими имоти), отговарят на 

този тип портфейл, като се имат предвид техните характеристики. Така че 22 

дружества или 42,3%  от АДСИЦ управляват портфейли тип ’Ядро‘.  

От разгледаните 52 дружества, отново 22 (42,3%) формират своите приходи 

едновременно от отдаване на имоти под наем и от капиталова печалба, а също 

така включват в своите портфейли имоти като хотели, луксозни жилища и др.п. 

Това е основание портфейлите на тези АДСИЦ да бъдат класифицирани като 

’Добавена стойност‘.  

За 8 дружества или 15,4%  не е налична информация относно типовете имоти, 

влизащи в състава на портфейлите им и основните цели, с които придобиват 

активите, което не позволява категоризирането на вида портфейл. 

В заключение може да се обобщи, че инвестиционните стилове и базираните на 

тях портфейли от имоти позволяват на инвеститорите да рамкират своите 

очаквания и да насочат вниманието си към определени сегменти от пазара на 

недвижими имоти, така че да подпомогнат своите решения при подбора на имоти. 

Разгледаните стилове на инвестиране и тяхното приложение в практиката на 

субектите, управляващи имотни портфейли в България би могло да подобри 

резултатите от дейностите, свързани с формирането и управлението на 

портфейли от недвижимости. 
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Резюме: В доклада е представен икономически анализ на Закона за кредитиране на 

студенти и докторанти. Целта на доклада е да разкрие основните икономически 

закономерности, заложени в закона, да открои несъответствия и причини за 

неефективност на основните му цели и приложение. В доклада са очертани 

рискове, които произлизат от текстове в закона, както и взаимовръзки и 

обвързаности между него и други правни норми. Като резултат от икономическия 

анализ са направени предложения за промени и допълнения в закона и правната 

рамка, регулираща темата за кредитирането на студенти. 

Abstract: The report presents an economic analysis of Student and PhD student financing 

law. It aims at revealing main economic patterns in the law, at detecting some discrepancies 

and inconsistency as well at pointing out some reasons for its inefficient application and 

barriers to fully achieve its main objectives. The report also describes some potential risks, 

connection and dependences on other laws. As a result of the economic analysis of the law 

the report proposes some changes and additions to the legal framework of student 

financing. 

 

Ключови думи: Икономически анализ на закон, Закон за кредитиране на студенти и 

докторанти, финансиране на образование 
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Най-разпространената дефиниция на термина ’Икономически анализ на 

законите‗ описва тази научна активност като прилагане на инструментите на 

макроикономическия анализ върху правната уредба и правоприлагането в 

институциите. В началото си, икономическият анализ на законите се разглежда 

като търсене на ефективност при законополагането и последваща ефективност 

от това законоприлагане. Под ’ефективност‗, револиционерите в областта 

Познер, Калабрезе, Коузе и Корнхаузер намират търсенето на максималната 

изгода на социално доволство и равновесие, а по-късно я откриват и в понятието 

’ефективност на Парето‗. Последното обяснява поведението на социалните 

единици като икономически ефективно.
1
 Икономическият анализ днес е много по-

всеобхватно понятие и цели да обслужва нуждите на обществото в много посоки. 

Такива са: подобряване на законодателството; повишаване на икономическите 

ефекти от законодателството и намаляване на негативните последствия за 

обществото като цяло; предвиждане на поведението на субектите, съобразно 

детерминирани в законодателството рамки; оформя желаната посока на 

развитие на икономическа единица, сфера, държава; дава възможност за реална и 

несубективна оценка на ценностите на обществото; обяснява принципите, 

залегнали в законодателството и преките ефекти, които имат те за хората, 

организациите и държавата; спомага процеса по взимане на решения с 

икономически и социално аргументирани доказателства и допускания; оптимизира 

общото благо чрез регулиране на икономическите ползи и загуби от дадено 

обстоятелство или действие; дава оценка за възможните последствия; пренася 

добри практики от чуждестранни закони като конкретно измерва ефектите при 

приложението им; подпомага сценарийния метод за взимане на решения на микро- и 

макроикономическо равнище; спомага разпределението на обществените блага; 

главен инструмент на управлението на държавно и интернационално ниво. 

Конкретните ползи и прилагане на икономическия анализ върху 

законодателството се откриват на две основни равнища: микро равнище (при 

оценка на влиянието на законодателството върху конкретна икономическа 

единица и нейната дейност) и на макро равнище (при промени в 

законодателството, съставяне на нови закони, изменения, прилагане на 

международни директиви и други). Именно липсата на задълбочен икономически 

анализ на законодателството би могло да бъде причина за големи финансови 

загуби или изпадането в несъстоятелност на предприятия, а на макро равнище – 

носи риск от неефективно законополагане, затрудняване на приложението на 

законовата рамка и финансови загуби за държавата. Основната цел на 

                                                           

1
 Kornhauser, Lewis, "The Economic Analysis of Law", The Stanford Encyclopedia of Philosophy  (Spring 2014 

Edition), Edward N. Zalta (ed.) 
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икономическия анализ е оценка на текущото законодателство и частите в него, 

които поради една или друга причина биха могли да се променят за целите на по-

високи икономически и социални ефекти. Втора основна цел е оценката на желани 

промени в икономически и социален аспект през призмата на съществуващото 

законодателство.  

Обект на доклада е Законът за кредитиране на студенти и докторанти. 

Анализът е необходим, тъй като това е правната рамка, която регулира 

финансовата помощ, предоставяна от държавата в помощ на студентите. При 

неефективно законодателство, потърпевшите страни биха били студентите, 

висшите училища, бизнеса, науката и обществото като цяло. Основна цел на 

закона е регламентирането на условия и ред за кредитиране на студенти и 

докторанти за по-лесен достъп до висше образование. Обхватът на доклада е 

разширен и извън закона в смисъла на пълнообхватността на правната рамка, 

като са анализирани и договорите, които се сключват между Министерството и 

банките, както и спецификите на договорите, включвани между банките и 

студентите. Разширението е необходимо, за да се покрият всички законови 

изисквания към обектите и субектите под неговото влияние. Законът е с висок 

икономически и социален ефект и ползите за обществото са предимно от 

икономическо и социално естество. Въпреки това в доклада ще бъдат засегнати и 

други ефекти. Икономическият анализ има за цел да оцени не само първичните 

икономически ползи и ефекти, но и подобряване на платежбособността на 

населението чрез повишаване нивото на образование, повишаване на достъпа до 

висше образование за всички социални групи, повишаване на 

конкурентоспособността на българските фирми чрез снабдяването на по-добра 

работна ръка, намаляване на дискриминационните фактори чрез общодостъпно 

образование и други. Икономическият анализ включва също анализ и върху 

вторичните ефекти от прилагането на закона, например намаляване на 

престъпността, подобряване на общия стандарт, повишаване на 

иновативността на предприятията и други. 

Предвид спецификата на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, 

икономическият анализ следва да обхване страните, които взимат участие във 

взаимодействието, регулирано от закона. Техните интереси, максимизиране на 

ползи и балансиране на изгоди ще бъдат в центъра на икономическия анализ. Това 

са студенти и докторанти (като кредитополучатели), държава (като гарант по 

кредитите и закононосител), банките (като посредник при кредитния процес) и 

висшите училища (предоставящи услугата, цел на регулираните от закона 

кредити). Индиректна страна във взаимодействието е обществото и бизнеса 
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като получатели на образованата и квалифицирана работна ръка, резултат от 

целите на закона. 

Основни акценти, предмет на икономически анализ на закона са следните, като 

само първите четири намират място в настоящия доклад: 

- Аргументация на икономическите ефекти от конкретни обстоятелства в 

закона 

- Рискове от така съществуващото законодателство 

- Необходимост от промени в закона 

- Вторични ефекти от закона/взаимодействие с други закони 

- Добри практики в законодателството в другите страни 

- Сценарийно моделиране на възможни последствия от закона 

При анализа на закона се откроява един ограничаващ фактор, граничещ с 

дискриминационните норми - изискването за ненавършена възраст от 35 год. за 

възползване от условията на закона. Този текст обаче носи силно икономически 

характер, който корелира с по-висок икономически ефект от образованието, 

обект на финансиране. Колкото по-млад е студентът, толкова по-дълъг 

професионален живот го очаква и толкова повече приходи би генерирал той за 

обществото и държавата.  

Законът цели да повиши общия образователен статус/ниво на населението, 

не на конкретни индивиди. Целта му е хоризонтално покритие на ниво население, а 

не на вертикално покритие на ниво образование. Законът цели да подпомогне 

населението, а образованието- вторично. Това е силно икономически принцип при 

съставянето на закона и следва да бъде спазван във всички проявления за 

текстовете и тълкуванията в закона. Ето защо в закона е упоменато, че 

финансиране може да се получи само за една специалност (чл. 3, т. 4.2). В същото 

време законът стимулира обучението на повече студенти в редовна форма на 

обучение и намаляване дела на студентите задочно обучение (защото част от 

студентите биха предпочели тази форма на обучение ако нямаше осигурено 

подобно финансиране). От макроикономическа гледна точка държавата се лишава 

от работна ръка, докато студентите са заети в редовна форма на обучение. Тук 

стои въпросът и за изискването за поддържане на определен успех в обучението? 

Ако такова изискване няма, то законът не цели по-добро обучение или възприемане 

на знание, вместо работа, а подпомагане на образователната система. Законът 

дава възможност за финансиране на образование и повишаване квалификацията на 

кадрите за реалния сектор, но в същото време ограничава комбинирания подход 

към придобиване на знания – обучение и работа и в същото време не изисква от 



 

 338 

редовните студенти по-висок успех срещу помощта от държавата. Тези 

противоречиви концепции в закона се дължат на липсата на единна 

макроикономическа визия за провеждането на политиката по отношение на 

финансиране на образованието на студенти и докторанти.  

Една от основните функции на икономическия анализ е да оцени 

ефективността на закона чрез преценка доколко всички от страните в 

конкретното взаимоотношение са удовлетворени. Много важна съставна е 

икономическият баланс и  изпълнение на принципите на win-win подхода. Предвид 

по-ниските фиксирани лихви, преференциалните условия и поетите от държавата 

гаранции, банката има намалена икономическа изгода да предоставя тези кредити 

на физически лица-студенти, тъй като основния компонент на приход (кредитния 

риск) е поет от държавата. Ето защо държавата заплаща на банките премия за 

добро управление при условията, предвидени в този закон. По този начин 

държавата си осигурява необходимите усилия на банките като аутсорсинг агент 

на вида услуга и използва разделението на труда за по-висока ефективност. 

Нивото на средно одобрение на кредитите (average approval rate) дава ясна 

информация за качествените и количествените критерии към 

кредитоискателите от страна на банките и доколко те съвпадат с текущите на 

пазара. Високите нива на одобрение обикновено са сигнал за прекомерно занижени 

критерии. В случая на студентските кредити в икономическия анализ са 

приложени резултати от една от финансиращите банки, която е отпуснала около 

50% от всички отпуснати до момента кредити по закона. По данни на банката 

одобрение получават 94.4% от кандидатстващите, което е изключително висок 

индекс на одобрение. Мнението на автора е, че критериите за отпускане на 

средствата са пригодени единствено спрямо кредитните политики на банките и 

не отговарят на истинските приложения и цели на закона. Те дори за занижени, 

предвид сигурната държавна гаранция като обезпечение срещу отпуснатите 

кредити.  

Основна част от икономическия анализ следва да бъде фокусиран върху 

фиксираните лихвени условия в закона. В него е посочено, че лихвеният процент не 

може да надвишава 7%. Това фиксирано в закона условие не отговаря на пазарните 

лихвени изменения на пазара. Първо, това прави цената не винаги изгодна за 

кредитополучателите (което обезсмисля закона) или прекалено неизгодна за 

държавата. Второ, фиксираността й създава рискове от чести промени в закона 

при големи промени във финансовите пазари. По този начин икономическата 

оценка на ефектите от закона и ефектите за потребителите на този закон са 

силно повлияни от финансовите пазари и могат да имат както положителни 

стойности, така и отрицателни. Така заложени в закона, такива условия биха 
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били причина за чести промени, което допълнително би оскъпило услугата, която 

предоставя държавата. 

Рискове при така функциониращия закон са измами от страна на финансови 

институции, измами от студенти, измами от финансови институции. За 

избягване на подобни рискове са разписани немалка част от текстовете в закона 

като например изискването за съфинансиране от страна на 

кредитополучателите (чл.2, т.1.), строгата отчетност, механизма за пряко 

заплащане на университетските такси към университетите и други. Основни 

рискове пред закона са рисковете от източване на средства. Причината за 

такива рискове е цената на финансирането и държавната гаранция, която 

предоставя държавата на банката-кредитор. Чрез злоупотреба биха могли да 

бъдат постигнати следните два негативи: финансиране на други дейности на 

преференциална лихва и условия, предназначени за образование или фиктивно 

кандидатстване от лица, които нямат намерение да връщат средствата, 

отпуснати им за финансиране на образование. Рисковете на държавата по 

участие в процеса по кредитиране на студентите (не кредитен риск) са поети от 

банковите институции чрез поемането на процеса по обслужване на 

експозициите. Държавата сама по себе си не би била ефективна като кредитиращ 

орган. Това е породено от сложния и дълъг цикъл на кредитирането, който не се 

обхваща само от предоставянето на финансовите средства, но съдържа в себе си 

и оценка на риска, оценка на погасяването, събиране, регулярно обслужване, 

предоговаряне, администриране и други. Ако държавата се опита сама да построи 

този механизъм, това би коствало много средства за изграждане на 

инфраструктура и процес. Използването на сътрудничество с банките намалява 

цената на финансирането и е изцяло се подчинява на икономическата логика. 

Необходимост от промени: 

Добавяне на текст, който да регулира прехвърляне на дълга към частни компании 

(за целите на откупуване на дълга от бъдещи работодатели); 

- Допълнителен закон за финансиране на образование от частни компании при 

определени условия или в ролята на компания-бъдещ работодател в ролята на 

кредитоискател; 

- Обвързване на използване на кредитиране по закона с изискване за 

последваща работа в държавна администрация/обществена служба/социални 

дейности; 

- Обвързване на използване на кредитиране по закона с изискване за 

последваща професионална  реализация в страната; 
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- Липсата на икономическа логика от получаване на образование и 

непосредствено излизане от трудовия пазар в отпуск по майчинство намалява 

многократно положителните ефекти, до които то би довело ако получателят на 

образование премине в трудова среда. Законът стимулира получаване на 

образование, веднага след което кредитополучателят да увеличи семейството 

си. Икономическите стимули следва да бъдат насочени към повишаване на 

ефектите от образованието. Обвързването с ръста на населението следва да 

бъде например обвързано с преференциални условия за родители с деца. Текстът 

следва да се преработи; 

- Чрез икономически стимули, държавата стимулира изпълнението на 

приоритетни за нея дейности (чл.4, т.2). В настоящия закон обаче липсват 

стимули като изграждане на специалисти, регулиране на броя специалисти, които 

излизат от университетите по приоритетни за икономиката и бизнеса 

специалности (медицински специалисти; инженери; специалности, ориентирани 

към иновациите), изискване за висок успех, отработване на труд в полза на 

обществото и данъкоплатеца и други. Редица приоритети, свързани с 

образованието и обществото не са приложени в закона. 

- Необходим е закон, който да регулира частните стипендии за 

бълг.студенти в чуждестранни университети срещу отработване след 

завършване на образованието 

- Слабост на закона е регламентираната забрана от страна на банката да 

изисква допълнително обезпечение от страна на кредитоискателите, таксите и 

комисионите във връзка с усвояването на кредита. По никакъв начин обаче не се 

регламентира обвързването на договорите в други продукти на банката и често 

разпространената практика за кръстосани продажби, където основните разходи 

за клиента са в допълнителния, спомагателен продукт. 

Вторичните ефекти от даден закон са не по-малко съществени от 

основните. Поради спецификата на закона за кредитиране на студенти и 

докторанти, той взаимодейства с редица други закони и допринася за редица 

допълнителни ефекти. Такива са намаляване на престъпленията; интеграция; 

увеличаване на населението чрез мотивиращи схеми, интегрирани в закона и 

много други. За онагледяване на колаборацията на закона с други актове е 

приложена схема, описваща основните закони, с които взаимодейства 

анализирания закон. 
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Фигура 1 Директна и индиректна зависимост между закона за кредитиране на 

студенти и докторанти и други закони 

ЗАКОН ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА 
СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Закон за висшето 
образование

Закон за данъците 
върху доходите на 

физически лица

Закон за достъпа до 
обществена 
информация

Закон за договорите за 
финансово 

обезпечение

Закон за държавния 
бюджет

Закон за държавния 
служител

Закон за задълженията 
и договорите

Закон за защита на 
конкуренцията

Закон за защита на 
лични данни

Закон за защита на 
потребителите

Закон за защита от 
дискриминация

Закон за интеграцията 
на хора с увреждания

Закон за информация 
относно необслужвани 

кредити

Закон за комисията за 
финансов надзор

Закон за кредитните 
институции

Закон за мерките срещу 
изпирането на пари

Закон за младежта

Закон за насърчаване 
на заетостта

Закон за насърчаване 
на научните 
изследвания

Закон за ограничаване 
на плащанията в брой

Закон за опрощаване 
на задълженията към 

държавата

Закон за 
потребителския кредит

Закон за предоставяне 
на финансови услуги от 

разстояние

Закон за 
професионално 
образование и 

обучение

Закон за развитието на 
академичния състав

Закон за семейни 
помощи за деца

Закон за финансовото 
управление и контрол в 

публичния сектор

 

Източник: Автора 

Текущо в България четири са банките, които опосредстват кредитирането 

на студенти и докторанти по схемата, регулирана със закона за кредитиране на 

студенти и докторанти. Това са: Райфайзенбанк ЕАД, ’Юробанк България‗ АД, 

’Алианц Банк България‗ АД, ’Банка ДСК‗ ЕАД. Програмата за студентско 

кредитиране стартира на 1 септември 2010 година. За периода от месец 

септември 2010 г. до края на 2013 г. са сключени над 12 000 броя кредити по ЗКСД. 

Общият размер на договорените кредити е малко над 60 млн.лв.
2
 На практика 

ефектите от закона сочат, че висшите училища са получили под формата на 

такси за обучение средства над 50 млн.лв за последните 3-4 год. (по данни на най-

активната банка в кредитирането на студенти по закона едва 2% от кредитите 

са с цел на кредита ’издръжка на студент‗). Критици на закона коментират, че 

това е индиректно финансиране на висшите училища, вместо на студенти. 

Причина за тези критики са ограниченията, въведени чрез закона за редовно 

обучение на студентите, липсата на качествени критерии за кандидатстващите 

(много от университетите записват студенти без приемен изпит или такъв с 

изключително занижени критерии). Според извадка, базирана на почти 50% от 

                                                           

2
 http://www.mon.bg/ 
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отпуснатите кредити по закона, 22% от броя кредити за 28% от общата сума на 

договорените до момента средства са отпуснати за студентски такси за Нов 

български университет, следват Софийския университет със 7% от броя кредити 

за 3% от договорения размер кредити, следвани от Варненски свободен 

университет, Пловдивски университет, Технически университет София, Бургаски 

свободен университет и Медицински университет София. УНСС е на 9-то място в 

статистиката по брой и сума на отпуснатите целеви кредити. Специфична е 

позицията на Американския университет в България – Благоевград и Медицинския 

университет в Плевен, които се подреждат сред последните места по брой 

отпуснати кредити, но съставляват малко над 25% от общо отпуснатата сума 

(средно по 13% всеки от тях). Това се дължи на по-високите такси. 

За 2015 г. правителството е одобрило 50 млн.лева бюджет за гарантиране 

на студентско финансиране. Липсва публична информация за разпределение на 

финансиранията по университети, колко от средствата са за пряко финансиране 

на университетски такси и колко от тях – за издръжка. Липсва аргументация за 

определянето на бюджета за всяка година.  Като заключение следва да бъдат 

обобщени изводите, че ефектите от закона са колебливи и неубедителни, 

необходими са промени в правната рамка с цел по-високи икономически и социални 

ползи. Авторът ще продължи да анализира темата. 

Библиография: 

1. Kornhauser, Lewis, "The Economic Analysis of Law", The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy  (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.) 

2. http://www.mon.bg/ 

3. Закон за кредитиране на студенти и докторанти 
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Докторант Венцислава Станчева, катедра Финанси, УНСС, град София 

 

Issues in front of the Bulgarian General Insurance Companies 

from solvency perspective 

Ventsislava Stancheva, PhD student at the department of Finance, UNWE, Sofia 

 

Резюме: По своята същност застраховането е дейност, свързана с редица 

рискове, и несигурността се приема като нейна фундаментална характеристика. 

Именно поради изложеността на редица рискове от една страна и изключително 

значимата социална функция на застрахователната дейност от друга, 

използването на платежоспособността на застрахователните компании като 

индикатор за финансовото им състояние има все по-широко приложение. По 

отношение на платежоспособността на застрахователните компании могат да 

се отличат три категории несигурност – по отношение на размера и характера 

на пасивите, по отношение на активите и достатъчността им за покритие на 

възникващите задължения на падежа им и по отношение рентабилността на 

бъдещите премии. Тези три ключови проявления на несигурността намират израз 

и в новата директива, касаеща платежоспособността на застрахователните 

компании в Европейския съюз – Платежоспособност II. Към момента на провеждане 

на последното количествено изследване, свързано с директивата 

Платежоспособност II не малка част от българските застрахователни компании 

попада в категорията компании с под 75% покритие на капиталовото изискване за 

платежоспособност. Съпоставка на показателите за състоянието на пазара за 

2009 и 2013 година показва запазване на основните тенденции. От тази гледна 

точка няма основание да се твърди, че днес застрахователният пазар би 

отговорил в по-голяма степен на изискванията на Платежоспособност 2. В 

допълнение към това все повече намалява времето, в което застрахователните 

компании могат да се адаптират към изискванията на новата регулаторна рамка 

по отношение на необходимите промени в действащите бизнес процеси и достъпа 
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до допълнителен капитал в случай на необходимост. На фона на динамичните 

промени по отношение на законодателството и надзорните механизми на 

застрахователния пазар протича и своеборазен процес на консолидация и 

препразпределение на пазарни дялове.  

Ключови думи: платежоспособност, риск, застрахователен пазар, регулации, 

количествено изследване, активи, пасиви. 

JEL код: G22. 

Същността на застраховането като вид дейност определя управлението на 

поетите рискове като ключов аспект от дейността на застрахователните компании. То 

трябва да се осъществява по начин, който позволява своевременното покритие на 

възникващите задължения към крайните потребители на застрахователни услуги и 

обезпечаване на техните нужди по отношение на застрахователните покрития, за които 

са заплатили съответната цена. За да бъде възможно това, в рамките на оперативната 

си дейност застрахователните компании трябва да бъдат платежоспособни. Въпреки 

силно изразената социална значимост на застрахователната дейност в световен машаб, 

трайно се наблюдава тенденция за ограничаване на усилията от страна на собсвениците 

на капитала на застрахователните компании да поддържат определено ниво на 

защитеност на правата на застрахованите лица за сметка на стремеж за ограничаване 

на риска по отношение на собствените си инвестиции и максимиране на печалбата. Това 

от своя страна значително ограничава възможностите на застрахованите лица да се 

възползват от адекватна застрахователна защита. Конфликтът, който възниква 

между собствениците на капитала на застрахователните компании и 

притежателите на застрахователни полици,  се изразява в това, че решенията и 

действията на собствениците на капитала могат да доведат до значително 

влошаване на рисковия профил на компанията, след като застрахованите вече са 

закупили съответната застрахователна услуга и са заплатили дължимата 

премия.  Именно присъщият за поведението на собствениците на капитала и на 

висшия мениджмънт морален риск при вземането на стратегически решения 

определя решаващата роля на нормативната рамка и надзорните институции по 

отношение на осигуряването на стабилност в рамките на системата, както и на 

достатъчно ниво на защитеност на интересите на застрахованите лица. Такава 

е и посоката на развитие на съвременните регулаторни системи: 

- благоразумно управление на риска, съчетано с детайлен анализ на 

различните типове рискове, на които е изложено застрахователното 

дружество, и изграждане на индивидуален рисков профил; 

- формулиране на качествени критерии за оценка на вътрешните процеси 

за управление на риска; 
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- изграждане на ефективни системи за оповествяне на финансова и друга 

информация от застрахователните компании в задоволителен обем и 

качество. 

Именно това са принципите, които намират отражение в Директивата 

Платежоспособност II. Развитие на концепцията за платежоспособност на 

застрахователните компании 

Концепцията за платежоспособността на застрахователните компании 

често се използва като референция за развиване на други твърдения, но рядко 

самата тя е обект на дефиниране. Застраховането е бизнес, свързан с редица 

рискове, и несигурността се приема като негова фундаментална характеристика. 

Могат да се отличат три категории несигурност - по отношение на размера и 

характера на пасивите, по отношение на активите и достатъчността им за 

покритие на възникващите задължения на падежа им и по отношение на 

рентабилността на бъдещите премии и на тази част от вече събраните премии, 

за които все още има риск от възникване на застрахователно събитие. 

Несигурността по отношение на пасивите може да бъде характеризирана 

още като несигурност от гледна точка на измерването. Най-често събитията, 

които водят до възникване на нови щети и създаване на допълнителни провизии, 

вече са се осъществили, но не е възможно напълно точно да се определи какъв ще 

бъде точният размер на щетата или кога ще бъде изплатена тя. В допълнение към 

това съществува и неопределеност във връзка с протичащи инфлационни процеси 

и промяна на съдебните практики.  

Що се отнася до активите можем да говорим за две форми на несигурност – 

от гледна точка на стойността, по която активите могат да бъдат реализирани, 

и от друга страна – във връзка с възвръщаемостта Границата на 

платежоспособност на застрахователните компании може да се разглежда като 

буфер, изграден чрез активите на съответната компания, който покрива 

изискуемия от действащите нормативни документи капитал. 

Платежоспособността от своя страна се изразява във възможността на 

компанията да покрива бъдещи плащания по щети в момента, в който те станат 

изискуеми.  Това означава, че застрахователят трябва да разполага с достатъчно 

активи, с които да покрива акумулираните пасиви, като успоредно с това успява 

да покрива задължителните финансови изисквания. Разполагаемата граница на 

платежоспособност се представя като разлика между активите и пасивите на 

застрахователната компания. Тази дефиниция е дадена от Pentikeainen (1952), 

като се прави разлика между фактически разполагаемия капитал и нормативно 

изискуемия капитал, който регулаторът оценява като достатъчен за 

гарантирането на интересите на застрахованите. С течение на времето се 
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развива концепцията, че платежоспособността може да се оценява от гледна 

точка на теорията за риска. Разглежда се вероятността застраховател, който 

към определен момент t е бил платежоспособен, да влоши своята позиция и да 

стане неплатежоспособен в рамките на определен период от време. В 

литературата са изведени редица формули за определяне и оценка на 

капиталовите изисквания с акцент върху минималния изискуем капитал. През 90-

те години на миналия век се утвърждава тенденция към използване на рисково-

ориентирани подходи, които отчитат влиянието на всички рискове, с които се 

сблъсква застрахователната компания. Формулираните по такъв начин 

капиталови изисквания се определят като базирани на риска.  

1) Платежоспособност II – ключови моменти 

Платежоспособност II е нов, ориентиран към риска подход за измерване и 

изследване на финансовата стабилност на застрахователните компании в 

Европейския съюз. С неговото създаване се цели да се постигне по-висока степен 

на сигурност за застрахованите, както и по-висока финансова устойчивост на 

застрахователния пазар чрез по-добро качество на информацията и по-широк кръг 

от инструменти за оценка и въздействие върху капиталовата адекватност на 

застрахователните компании. Дори и преди влизането си в сила, новата регулация 

създава високи очаквания за промени в продуктовата структура, 

застрахователните операции, както и строги изисквания към застрахователните 

компании. Тук трябва да се отчете, че става дума не само за промяна на 

действащата регулация, а за цялостна промяна на подхода – от изцяло 

нормативни правила до риско-ориентирани такива. Поради сериозните различия 

между действащата регулаторна рамка и предстоящия нов режим се провеждат 

предварителни количествени изследвания.След поредица от ревизирани решения 

новия режим Платежоспособност II ще започне да действа от 01.01.2016 година, 

като преди това се очаква да се проведе допълнителен кръг от публични 

консултации в интензивното участие на регулаторните органи в страните 

членки. 

Платежоспособност на българските общозастрахователни компании 

От резултатите от петото количествено изследване става ясно, че към 

момента на провеждане на изследването не малка част от българските 

застрахователни компании попада в категорията компании с под 75% покритие на 

капиталовото изискване за платежопособност. Това от своя страна би 

означавало, че възниква необходимост от привличане на допълнителен ресурс и 

провеждане на редица регулаторни мероприятия от страна на регулатора. Именно 

това създава съмнения относно степента на готовност на българския 

застрахователен пазар да функционира в условията на новата регулация. За 



 

 

 347 

сравнение по данни на КФН към края на 2009 година покритието на границата на 

платежопособност със собствени средства съобразно изискванията на 

Платежоспособност I за пазара е 189%, като няма компания, която да осигурява 

покритие по-малко от 100%. За края на 2013 съотношението между собствените 

средства и границата на платежоспособност чувствително се подобрява. 

Високите стойности на разглеждания показател не са достатъчно основание да 

се твърди със сигурност, че Българският застрахователен пазар е финансово 

стабилен и устойчив поради чисто счетоводния характер на показателя. 

таблица 1. Индикатори за Българкския общозастрахователен пазар. Изторник: КФН; 

 

Това, което прави впечатление, и би могло да се разглежда като сигнал за 

ранно предупреждение, е трайното нарастване на брутния комбинират 

коефициент. Административната мярка, която налага КФН в края на 2010 г., 

ограничава застрахователните компании по отношение на административните 

разходи и комисионните по застраховка Гражданска отговорност ( сборът от 

двете не може да надвишава 20% от брутната записана премия по тази 

застраховатка). Тъй като делът на Гражданска отговорност в рамките на 

общозастрахователния пазар е значителен, регулацията има видим ефект и върху 

брутния комбиниран коефициент (от 95% в края на 2010 до 87% в края на 2011 

година). След видимо повишение през 2012 г. в края на 2013-та година отното се 

отчита подобрение на този показател. 

Паралел между състоянието на застрахователния пазар 2009 – 2013  

За да се оцени готовността на Българския застрахователен пазар да 

функционира в условията на Платежоспособност II би могла да се направи 

съпоставка между състоянието на застрахователния пазар в края на 2009 и в края 

на 2013 година. Подобен паралел дори и на ниво пазар дава добра възможност за 

анализ. 
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таблица 2. Индикатори за състоянието на Българския общозастрахователен пазар в периода 2009 – 
2013. Източник: КФН; 

 

Преглед на някои от основните показатели показва, че: 

 През 2013 година след три години на негативно развитие на премийния 

приход, застрахователният пазар бележи 6.5% ръст. На пръв поглед това 

развитие изглежда силно позитивно, но тук трябва да се вземе предвид и 

фактът, че в резултат на законодателни промени, насочени към 

хармонизация с действащото европейско законодателство, 

здравоосигурителните дружества трябваше да се прелицензират и да 

започнат да функционират като общозастрахователни. Сливането на 

двата сегмента на практика допринася значително за сериозния темп на 

нарастване на отчетения брутен премиен приход. Сравнение между 

структурата на премийния приход на общозастрахователния пазар в края 

на 2012 и в края на 2013 показва, че 41% от ръстът през 2013 година е 

резултат от сливането на двата сегмента. Ако се изолира този ефект, 

ръстът би бил 5.4%. Другата продуктова линия, която оказва влияние тук, е 

Гражданската отговорност с 56 млн. лв. ръст. 

- Развитието на платените щети следва това на БЗП с известно изостване 

във времето (голяма част от претенциите, предявени в рамките на една 
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календарна година, се уреждат в следващия отчетен период). Друга важна 

причина за това са промените в лимите на отговорност по различни 

застраховки (от 01.06.2012 в сила са нови, значително по-големи лимити по 

Гражданска отговорност), както и неблагоприятното развитие на 

климатичните и катастрофичните рискове. 

- Ограничават се административните разходи. 
 

- Почти двойно намалява доходът от инвестиции в сравнение с 2009 г., което 

потвърждава, че освен от гледна точка на пасивите, застрахователните 

компании са обект на редица чисто финансови рискове, свързани с 

активите; 

- Намалява и нетният резултат от дейността на пазара, което от своя 

страна показва, че се органичава и способността на пазарните участници 

да абсорбират бъдещи загуби за сметка на положителни резултати от 

предходни години. При сравнението между 2009 и 2013 година трябва да се 

има предвид, че резултат за 2013 година е получен след консолидирането на 

общозастрахователния пазар и пазарът на здравни застраховки; 

2) Заключение 

От направения до момента преглед става ясно, че въпросите, свързани с 

платежоспособността на българските общозастрахователни компании са 

особено актуални не само предвид предстоящата нова регулация, но и във връзка с 

гарантиране на стабилността на системата от една страна и интересите на 

ползвателите на застрахователни услуги от друга. 

За част от българските компании са присъщи редица характеристики, 

които могат да се възприемат като сериозен източник на проблеми, а във 

времето и като основни рискове пред съществуването на част от 

застрахователните компании: 

- голям дял на инвестициите в недвижимо имущество и дъщерни компании; 

- значителни инвестиции в капиталови ценни книги; 

- твърде значителен относителн дял на вземанията; 

- ниско покритие на резервите с инвестиции; 

- резки флуктуации в ценните на предлаганите продукти, най-често без да 

бъдат съобразени с развитието на риска в рамките на съвкупността. 

В допълнение към това на база на действието на редица трансмисионни 

механизми внасят на застрахователния пазар проблеми, характерни за други 

финансови пазари. 

От тази гледна точка може да се твърди, че българският 

общозастрахователен пазар тепърва ще бъде изправен пред редица 
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предизвикателства във връзка със запазването на финансова стабилност и 

устойчивост в условията на свиващ се премиен приход и нарастващи щети. 

Тук е важна и ролята на регулатора особено по отношение на провеждане на 

редица мерки за ранно идентифициране на сигнали за неустойчивост. 
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РЕГУЛИРАНЕ НА КРЕДИТНИЬ РИСК СЧГЛАСНО БАЗЕЛ III 

х. ас. Eвгения Балканска Министерство на земеделието и храните 

 

 Резюме: Основна цел на регулациите, съгласно третия договор за 

капиталова адекватност (Базел III), на Банката за международни плащания (БМП) 

от Базел (Швейцария) е подобряване на способността на банките да абсорбират 

външните шоковете, причинени от влиянието на финансови и икономически кризи. 

Банките получават възможност да редуцират риска от разпространяването на 

нестабилните кризисни тенденции от финансовия сектор към реалната 

икономика.  

Новата регулаторна рамка, официално влиза в действие през 2013 година, 

като в основата й са залегнали по-строги правила по отношение на минималните 

капиталови изисквания, мониторинг от органите на банковия надзор и пазарна 

дисциплина, но най вече обект на анализ на Базел III e управлението на кредитния 

риск. 

Целта на настоящата разработка се фокусира върху методиката на 

управление на кредитния риск, формулирана в Базел III, като същевременно той се 

раглежда като индикатор и предпоставка за избухването на последната 

финансова криза.  

Ключови думи: кредитен риск, Базел III споразумение, финансова криза, 

капиталова адекватност, прозрачност. 

 

REGULATION OF CREDIT RISK UNDER BASEL III 

Visiting assistant Evguenia Balkanska Ministry of Agriculture and Food 

Abstract: The main objective of the regulations under the third contract for capital adequacy 

(Basel III), the Bank for International Settlements (BIS) in Basel (Switzerland) is to improve 

the ability of banks to absorb external shocks, caused by the impact of financial and 
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economic crises. Banks have the ability to reduce the risk of spreading volatile crisis trends 

from financial sector to real economy.  

In the core of the new regulatory framework, officially presented in 2013 were set 

more strict rules, concerning three ’conditions‘ - minimum capital requirements, monitoring 

by the authorities of banking supervision and market discipline, but mostly Basel III analysis 

focuses on credit risk management.  

The aim of this paper focuses on the methodology of credit risk management set out 

in Basel III, while it is regarded as a prerequisite for the indicator and the outbreak of the 

recent financial crisis. 

Кey words: credit risk, Basel III agreement, financial crisis, capital adequacy, 

transparency. 

1. Необходимост от въвеждането на ново рамково споразумение от 

Базелския Комитет за Финансов Надзор (Базел ІІІ). 

1.1.Базелският Комитет за Банков Надзор и Базел І 

Банковият надзор е специфичен по своята същност, защото е в пряка 

зависимост и отразява състоянието на националната икономика и на нейната 

банкова система. Устойчивото стабилизиране на финансовата стабилност и 

ефективното управление на банките са в пряка зависимост от въвеждането на 

’предпазни‘ регулации, които по своята същност са разпореждания на Надзорната 

власт на официалните парични власти и които имат за цел да ограничават 

рисковете, поемани от банките в хода на тяхната всекидневна практическа 

дейност..  

Неравновесието на международната валутно-финансова система, свързани 

с плаващия курс на долара и значителните международни платежни дисбаланси 

между развитите икономически страни обуслови учредяването на Базелския 

комитет по банков надзор (БКБН) (1974 г.) от управителите на централните 

банки на ’Групата на десетте‗ (Г-10). Първото Базелско споразумение (1988 г.) 

целеше осигуряването на прозрачността на банковата дейност и възникващите в 

хода на тази дейност рискове. В Базел І се дефинира най-важният индикатор за 

стабилност на банките, а именно. ’новата рамка на капиталовата адекватност‗. 

Възникването на кредитния риск се оценява на принципа на стандартното 

оценяване на кредитните рискове по отделни групи контрагенти, като се взима в 

предвид създаването на подходяща среда за възникването на кредитния риск; 

отпускането на кредити на първокласни клиенти, поддържането на подходящо 
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управление на кредита, оценката и наблюдението на кредитите; осигуряването 

на адекватен контрол над кредитния риск. 

1.2.Причини за възникването на Базел ІІ 

Промяна във възгледите на архитектите от БКБН настъпва когато става 

очевидно, че икономическата среда е многообразна и кредитополучателите се 

намират в различни икономически и финансови състояния. Става очевидно, че 

рискът, свързан с отделните стопански дейности също има различен произход и 

съответно измерване.
1
 Мексиканската криза от 1994 -1995 г. доказа, че 

отстраняването на опасността от възникването на кредитен риск е 

многопластово и единствено членството на страната в ОИСР не може да бъде 

гаранция за нейната икономическа стабилност. Ето защо се пристъпи към 

въвеждането на ново капиталово споразумение (Базел ІІ) с цел промяна на подхода 

за оценка на кредитния риск.  

Базел II (влиза в сила през 2007 г.) представлява  законодателен пакет от 

мерки и опит за усъвършенстване на модела ’подобряване прозрачността на 

банките‗. Във връзка с това дейностите по управление на риска се насърчават, а 

именно банките следва да подобрят управлението на оперативния банков процес и 

да оценяват рисковете своевременно. Основни предпазни мерки на Базел ІІ по 

отношение на кредитния риск са определянето на коефицента на 

платежоспособност, диверсификацията на риска и компенсацията на риска 

(целеви и общи резерви). Определянето на резервите по Базел 2 се свързва с 

осигуряването на достатъчно капиталов ресурс за покриване на очакваните 

загуби. 

Валутните резерви целят компенсирането на загубите, начислявани върху 

въпросните активи. Базел ІІ предоставя следните подходи на банките за 

измерване на риска: стандартен метод за оценка на риска, който зависи от 

рейтинга даден от външна рейтингова агенция; основен метод, който се основава 

на вътрешните оценки за риска и на изчисляването на капиталовите изисквания 

(IRBA – Foundation of Internal Rating Based Approach); При този подход банката сама 

определя ‗вероятността от възникването на неплатежоспособност‗, а другите 

параметри се определят от надзорния орган търговската банка на т; развит 

(усъвършенстван) метод, който се основава на вътрешни рейтинги като банката 

сама определя параметрите на риска (Advanced Internal Rating Approach).  

                                                           

1
 През 90-те години, основен критерий за определяне тежестта на риска при страните е 

принадлежността им към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 
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При този метод банките самостоятелно оценяват параметрите на риска, 

които се прилагат при вътрешните рейтингови системи, а именно: вероятност 

от неплатежоспособност (probability of default – PD); размер (степен) на загуба ( 

loss given default – LGD); част от експозицията, изложена на риск от 

неплатежоспособност (exposure at default - EAD);матуритет (maturity - M).  

Капиталовото изискване за покриване на кредитен риск за очаквана загуба 

се изчислява по следната формула: EL = PD * ЕАD * FGD т.е. очакваната загуба е 

равна на произведението от вероятността от неплатежоспособност, 

експозицията, изложена на риск от неплатежоспособност и бъдещата степен на 

загуба.  

Базел ІІ е изграден на основата на три взаимосвързани ’стълбове‗, а именно: 

Съгласно първия стълб ‗Изисквания за минималния размер на собствения капитал‗ 

се регламентират подходите за определяне на минималния задължителен резерв 

на собствения капитал на основата на кредитния, пазарния и операционния риск.  

Вторият стълб: ‗Процес на периодична проверка от органите на банковия 

надзор‗ обхваща съдържанието, функциите и организацията на работата на 

органите на банковия надзор. Надзорната администрация проверява доколко 

принципите и методите за контрол на банковия риск отговарят на въведените 

стандарти и ако тези принципи дават отрицателен резултат те се коригират. 

Банките се насърчават да използват ефективни техники за управление на риска. 

Това позволява по-точното определяне на рисковия профил и на текущото 

състояние на финансовите институции.  

Третият стълб ‗Пазарна дисциплина‗ обхваща формите и начините на 

информация за банковите рискове , както и прилаганите системи за управление. 

Трите стълба на Базел II са част от единна концепция и се допълват взаимно. 

Няколко техники за редуциране на кредитния риск се използват при 

определянето на минималния задължителен резерв на собствения капитал като 

гаранции и кредитни деривати, обезпечени транзакции и нетни балансови позиции, 

несъответствия между падежа на вземането и използвания инструмент и други 

техники. За обезпечение се приемат налични пари, злато, недвижими имоти, акции 

и конвертируеми облигации и др. 

Една от слабостите на Базел II е появата на процикличност особено по 

линия на изискванията за минималния размер на собствения капитал. Оживлението 

в икономиката позволява получаването на по-висок рейтинг, който намалява 

размера на необходимия капитал на банките и цената на неговото финансиране. 

При спад в икономиката рейтингът на банките спада и кредитът става по-скъп и 
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по-трудно достъпен. Използването на този подход има вероятност да повлияе 

върху икономическия цикъл. Различното третиране на балансовите и 

задбалансовите експозиции за целите на капиталовата адекватност се оказва 

проблем за банковите регулатори, което води до появата на ценни книжа, които в 

даден момент се оказват обезпечени единствено с лоши кредити.  

Оценките по Базел II се извършват на три основни етапа. През първият 

етап се извършва подготовка на база данни, които се записват в информацията 

на търговските банки. На втория етап се изчисляват параметрите за оценка на 

риска. Оценяват се фактори като вероятност за неизпълнение на длъжника (PD) и 

загуба при неизпълнение (LGD). През третия етап се изчисляват капиталовата 

адекватност на банките и капитала, който трябва да бъде заделен за покриване 

на всеки един отделен риск, отчетен от търговските банки. Начините на 

изчисление могат да са разработени от търговската банка или от  друга 

софтуерна компания. Рейтинговата скала изразява оценката за способността на 

длъжниците да се справят с техните финансови задължения в бъдещ период. 

Оценката по рейтинговата скала не е достатъчен показател за цялостна оценка 

на кредитния риск. Използа се подсистема за изчисляване на вероятността за 

фалит или за преход. Рейтинговата оценка се поставя на база множество 

проучвания и информация, събрана и обобщена от рейтингови специалисти. 

 

Таблица 1:Развитие на изискванията на Базел през годините 

Базел І Базел ІІ Базел ІІІ 

1988 – стандартни 

статични изисквания за 
капитал за покриване на 

кредитен риск 

1998-2003 разработване 
2013-1019 постепенно 

преминаване 

1996 – добавят се правила 
за пазарния риск 

2007 – приложение на Базел 
2 

Допълнителен капитал за 
контрагентен кредитен 

риск 

 
Стълб1 – капиталова 

адекватност и оперативен 

риск 

Коефиценти за ликвидност 

 
Избор между стандартни и 

напреднали подходи 
Коефицент на финансов 

ливъридж 

 
Стълб 2 – Вътрешни 

процеси 

Допълнителни 

антициклични буфери 

 Стълб 3 - Оповестяване Подходи за изчисляване на 
капиталовите изисквания за 
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деривати. 

 

Източник: ПрайсуотърхаусКупърс, 2014. 

Целта е банките да управляват ефективно рисковете и да поддържат 

адекватни нива на капитал. Това предполага постигането на гъвкава и устойчива 

банкова система., която да не се влияе значително от промените в икономическия 

цикъл и от внезапните обрати в икономиката на развитите страни.  

2. Нови законодателни мерки за стабилизиране на финансовата рамка на 

Европейския съюз 

Глобалната финансова криза показа, че действащите регулации не са 

особено ефективни. Правителствата на развитите икономически страни, 

представителите на на централните банки и Европейската комисия (ЕК) 

предложиха редица изменения за усъвършенстване на банковото регулиране и 

навременното идентифициране на рисковете. 

Преди избухването на световната финансова криза, управлението на 

банковия риск е насочено към установяването на ’стандартния‗ кредитен и 

пазарен риск, без да се взимат под внимание другите видове рискове. Кредитният 

риск не е контролиран и управляван и при ’секюритизацията‗, когато рискът се 

прехвърля на трето лице.  

За периода от 2007-2012 година, делът на необслужваните кредити спрямо 

общо кредити в Румъния, България Унгария и Хърватия драстично нараства, но 

пикът достига Гърция, която преживява най-тежката си дългова криза. 

Правителствата започват да правят опити за ’оздравяване‗ от последиците на 

финансовата криза, като се фокусират върху регулиране на финансовия сектор.  

2. 1. Новото Базелско споразумение при управление на кредитния риск– 

същност и препоръки 

Законодателният пакет от мерки на Базел III съдържа строг мониторинг по 

отношение на качеството и количеството капитали за покриване на рисковете, 

на натрупването на допълнителен капитал, на въвеждането на коефицент на 

ливъридж, който изразява съотношението между капитал от първи ред и общо 

консолидирани активи.  

Още по време на кризата ЕК е предложила над 60 законодателни 

инициативи, а също и такава обвързана със споразумението Базел ІІІ и неговото 

приложение. Съобразяването с изискванията на Базел ІІІ намира израз във 
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’Директивата за капиталово изискване‗ (Capital Requirement Directive – CRD 4). Тези 

промени, целят да повишат способността на банките да реагират своевременно 

при появата на системни външни шокове, вследствие на икономическата криза. 

Въвеждат се две нови изисквания относно ликвидността на банките: а именно: 

краткосрочното съотношение на ликвидното покритие (Liquidity Coverage Ratio) и 

дългосрочното съотношение на стабилността на финансирането (Net Stable 

Funding Ratio). През 2015 г. се очаква да се въведе минимален стандарт за 

коефицента на ликвидно покритие, а коефицентът на дългосрочно нетно стабилно 

финансиране ще бъде въведен през 2018 г. 

Таблица 2. Преходът от Базел II към Базел III  

 БАЗЕЛ II БАЗЕЛ III 

СТЪЛБ 1 
Минимални 

капиталови 
изисквания 

Укрепване изискванията по отношение 

на капитала и ликвидността 

СТЪЛБ 2 Надзорен преглед и 
оценка 

Засилен надзорен процес на преглед 

при интегрирано управление на риска и 
капиталово планиране 

СТЪЛБ 3 Пазарна дисциплина 
Засилена политика на оповестяване на 

кредитен риск и пазарна дисциплина 

 

Източник: Moody‖s Analytics 

Съобразно новите изисквания по споразумението Базел III, всички търговски 

заеми класифицирани по стълб 1 са с 8% капиталово покритие, независимо от 

кредитоспособността на кредитополучателя и обезпечението. (Gordey and 

Howells, 2006).  

Базелският комитет добавя още две капиталови изисквания: -  ’частично 

рисков капитал" (IRC – incremental risk capital) и ’стрес стойност под риск".(stressed 

value at risk). Частично рисковият капитал (IRC), обхваща кредитните рискове, 

чийто носители са рисковите финансови инструменти, търгувани на открития 

пазар, и при които може да възникнат рискове при несъстоятелност на клиента и/ 

или кредитна концентрация
2
. Частично рисковият капитал има за цел да оцени 

                                                           

2
 Всяка банка, според указанията на БНБ за управлението на риска от концентрация разработва 

прецизна и практична дефиниция за концентрация на кредитен риск. Тя обхваща подробна разбивка 

на видовете кредитни концентрации, включително експозициите към едно лице, или групи от 

свързани лица, лица от един и същ икономически сектор, географски район, дейности или позиции в 
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кредитния риск за 1 година в портфейла от търгуеми ценни книжа. (Varotto, 2011 

г.). Основната цел е осъществяването надзор над колебанията на цените на 

ценните книжа в портфейла за период от десет дни. Системните външни шокове 

върху банките могат да продължат доста по-дълго от очакванията и при липса на 

ликвидност банките могат да понесат значителни загуби. Портфейлите от ценни 

книжа също са изложени на значителен кредитен риск.  

Банките не успяха по време на кризата да класифицират добре степента на 

кредитния риск по кредитите. Съхранението на високорискови финансови 

инструменти създаде допълнителни рискове за банките и това наложи 

преструктурирането на банковите баланси. Това стимулира банките да изчистят 

съмнителните позиции в задбалансовите им операции. Новите правила дават 

възможности на банките да разполагат с допълнителни средства, които при 

необходимост да се използват за покриването на разликата между регулаторния и 

икономическия капитал. Тези мерки целят повишаването на познанията на 

банките за процесите, които се развиват на кредитните пазари.  

Вторият стълб, определя конкретните насоки на контрол на капиталовата 

структура.  Банките могат да създават собствени вътрешни методи на 

управление на капиталовата адекватност и портфейлния риск. Всяка 

международна банка е свободна да избере равнище на кредитоспособност (прибл. 

A- или BBB +). Вътрешните процеси на банките разследват лихвения риск, и други 

рискове, които не са обхванати по линия на стълб 1.  

Въвеждат се нови капиталови буфери, а именно: буфер за запазване на 

капитала и антицикличен капиталов буфер. Банките трябва да поддържат 

регулативния капиталов минимум в периоди на икономическа и финансова 

стабилност. Защитният капиталов буфер се поема от акционерния капитал, като 

капиталът се укрепва чрез парични ресурси за покриването на загубите в периоди 

на финансов и икономически кризисни сътресения.. Антицикличният буфер цели 

постигането на по-високо ниво на защита на банковия сектор като цяло в периоди 

на засилена кредитна експанзия. Реалното им приложение се проявява в случаи на 

рязко увеличение на кредитният ръст и когато се наблюдава нарастване на риска 

в банковата система.  

Във връзка с кредитния риск на контрагента, се предвиждат мерки за 

затягането на капиталовите изисквания, на експозициите с риск на контрагента, 

на възникващи при сделки с деривативни инструменти; при репо-сделки; при сделки 

                                                                                                                                                                                     

стоки, както и техники за редуциране на риска, по отношение на рисковете, свързани с големи 

непреки кредитни експозиции (напр. към един емитент на обезпечения). 
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по предоставяне/получаване заеми, оформени в ценни книжа или стоки; и при 

транзакциите с удължен сетълмент. 

Въвеждат се два нови стандарти за ликвидност: краткосрочно 

съотношение на ликвидно покритие. Съгласно този коефицент банките 

поддържат високоликвидни активи за покриването на  ликвидността до 30 дни при 

настъпването на крайни кризисни ситуации. Банките поддържат 60% 

краткосрочна ликвидност, която се увеличава с 10% всяка година. Тенденциите са 

коефицентът за краткосрочно ликвидно покритие да влезе в сила от 2015 г. 

Дългосрочното съотношение на стабилност на финансирането осигурява 

достатъчно дългосрочно финансиране в зависимост от ликвидния профил на 

активите на банките, като се очаква да се въведе  до 2018 г. Съгласно 

капиталовите изисквания от Базел III, първичният капитал, следва да бъде 6% през 

2015 г., а коефицент на капиталов буфер да достигне 2,9% до 2019 г. Коефицентът 

на ливъридж по Стълб 2 е в размер на 3% и е допълнително капиталово изискване, 

което ограничава прекомерното банковото кредитиране и стимулира банките да 

увеличават капитала. Тенденцията е постепенно този финансов инструмент да 

премине към стълб 1. 

По време на кризата, банковият сектор беше принуден при сътресения на 

капиталовия пазар да намалява привлечените средства (ливъридж). Това доведе до 

спад на цените на активите, което допълнително влоши състоянието на банковия 

капитал и сви кредитната активност. Затова, като елемент на реформата в 

капиталовите изисквания, се въведе коефициент на ливъридж, който спира 

натрупването на привлечени средства в банковия сектор. По този начин ще се 

намали риска от влиянието на дестабилизиращите притоци в икономиката и ще 

се осигури допълнителна защита срещу възможни грешки. Регулаторните 

капиталови изисквания следва да достигнат 10,5% до 2019 г.  

2.2. Издигането на равнището на регулациите на банковия сектор с Базел III (в 

сравнение с Базел II) 

Регулациите по линия на Базел III засягат капитала, ликвидността и 

цялостната финансова автономност на банката. Налагат се промени в 

стратегията и бизнес операциите на международните банки. Увеличават се 

капиталовите изисквания към търговския портфейл и експозициите за 

секюритизация на банките. Реформата ще повиши устойчивостта на кредитните 

експозии, възникващи от банкови деривативи репо сделки и от финансови 

дейности с ценни книжа. Засегнати са експозициите от сделки от 

секюритизацията, които бяха основен източник на загуби на големите 

международни банки. Реформите ще увеличат капиталовите буфери, гарантиращи 
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тези експозиции, ще редуцират процикличността и ще осигурят допълнителни 

стимули за постепенната замяна на извънборсовите (OTC-over-the-counter) 

деривативни договори с други прозрачни сделки за да се намали системният риск 

на финансовата система. Увеличават се капиталовите изисквания за 

презастраховане на кредитния и на търговския портфейл на банката. Повишават 

се стандартите на регулиране, които бяха въведени през 2009 г. Прозрачността 

информацията за дейността на банките ще се подобри. 

Таблица 3. Условия по Базел III в периода от 2011 до 2019 година. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Коефицент на 

задлъжнялост 

(ливъридж) 

Надзорен 

мониторинг 

Паралелно протичане от от 01.01. 2013 

до 01. 01. 2015 

Оповестяване. 

Премина

ване към 

Стълб 1 

 

Базов коефицент на 

капиталова 

адекватност 

(Акционерен капитал) 

  3.5% 4.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 

Буфер за съхранение 

на капитала 

(защитен капиталов 

буфер) 

     0.625% 1.25% 1.875% 2.5% 

Минимално 

съотношение на 

базов първичен 

капитал плюс 

защитен капиталов 

буфер 

  3.5% 4.0% 4.5% 5.125% 5.750% 6.375% 7.0% 

Постепенно 

въвеждане на 

приспадания от 

първичния капитал в 

т.ч. суми 

надвишаващи лимита 

за ивестиции във 

финансови 

институции, 

отложени данъчни 

активи, споразумения 

за права по 

обслужване на 

ипотеки 

   20% 40% 60% 80% 100% 100% 

Коефицент на 

капиталова 

адекватност на 

капитал от първи ред 

(Първичен капитал) 

  4.5% 5.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 

Общ банков капитал 

(обща капиталова 
  8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 



 

 

 361 

адекватност) 

Обща капиталова 

адекватност плюс 

защитен капиталов 

буфер. 

  8.0% 8.0% 8.0% 8.625% 9.250% 9.875% 10.50% 

Капиталови 

инструменти, които 

вече не отговарят 

според изискванията 

на капитал от първи 

и втори ред 

  
Постепенно изключване в 10 годишен времеви период с 

начало 2013 г. 

Източник: www.bis.org 

 

Заключение: 

Предполага се, че с влизане в сила на новото споразумение и с налагането 

на по-строги капиталови изисквания се поставят бариери за ограничаване на 

конкуренцията между банките. Новите изисквания са изпълними за големите 

международни банки, които са финансово обезпечени и могат да издържат на 

капиталовите условия. В този контекст, големите банки ще увеличат своите 

печалби и повишат конкурентоспособността си за сметка на по-малките 

търговски банки. Съответно и международните инвеститори ще изискват по-

висока норма на възвръщаемост за техните инвестиции. 

Основният извод е че с влизането в сила на Базел III ще се повишат ползите 

за големите банки, което може да доведе до вълни от консолидиране на банковия 

капитал и дори до изчезването на някои по-малки парично-финансови институции.  

Някои икономисти спорят доколко Базел ІІІ решава проблема с 

предоставянето на кредити с’дефектни‗ рискови тегла от външни агенции. Тези 

правила доведоха до прекомерното кредитиране на несигурни правителства, 

което стана видно чрез суверенната дългова криза на страните от Южна Европа 

и по-специално в Гърция. Предоставените на големите международни банки ниско 

рискови заеми с рейтинг ААА, доведе до нарастване на кредитирането, което от 

своя страна породи напрежение в банковия сектор. Мерките заложени в новия 

регулатор, могат да намалят кредитирането от една страна, а от друга да 

нарасне системния риск във финансовия и банков сектор.  

 

БИБЛИОГРАФИЯ: 

1. Иванов, Г., (2013), Новите перспективи за Европейския съюз в областта на 

банковия сектор. Годишник на Бургаски Свободен Университет, том XXXIX, 2003 г.  



 

 362 

2. проф. д-р Зофя Завадска, проф. д-р Малгожата Дроздовска, проф. д-р Владислав 

Яворски, (2012), Надзор над банковата дейност. Банково дело. Издателски 

комплекс – УНСС.  

3.Европейска Комисия, (2011), Обобщена оценка на въздействието към 

предложение за Регламент относно пруденциалните изисквания за кредитни 

институции и инвестиционни посредници. Работен документ на Европейската 

комисия, Брюксел. 

4. Петров, С., (2010), Управление на риска, Издателство ’Авангард Прима‘.   

5. Доц. д-р Миланова, Е. (2012), Новата философия на Базел III, Списание ’Диалог‘ 

бр.1.  

6. Николов, Г., (април, 2014), Базел III – Същност и предизвикателства, 

ПрайсуотърхаусКупърс. 

7. Basel Committee on Banking Supervision (2011), Basel III: A global regulatory framework 

for more resilient banks and banking systems, Bank for International Settlements (BIS)q 

Basel. 

8. Gordy, M.,B. Howells, B., (2006) Procyclicality in Basel II: Can we treat the disease 

without killing the patient? Journal of International Intermediation, pages: 395-417 

9. Varotto, S., (2011), Liquidity Risk, Credit Risk, Market risk and Bank capital. International 

Journal of Managerial Finance, pages 134-152. 

10.www.bis.org 

11.www.moodysanalytics.com 

12.www.economist.com 

 
 

http://www.bis.org/
http://www.moodysanalytics.com/


 

 

 363 

 

 

 

НЭтеке дЭ мнвЯвксея кЭ едйЭйетв оумутотЯЭще 

вивзтнлккетв оеотвйе дЭ нЭдмиЭщЭкв 

 

Теодоси Господинов, 5-ти семестър на обучение по придобиване на 
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Резюме: 

Развитието на информационните технологии налага нов начин за разплащане 

между хората и институциите. Начините, които позволяват лесно, бързо и  

удобно да се правят разплащания от една точка на света до друга, също така 

носят и големи рискове от измами. Целта на този научен доклад е да представи 

различните електронни системи за разплащане и да открои най – съществените 

проблеми, които произлизат от този род  услуги. В доклада ще се отбележат и 

някои от най – известните начини за измами посредством използването на 

електронни системи за разплащане, източването на банкови сметки чрез 

използването на метода на  ’скиминг‘ върху  дебитни и кредитни карти и щетите, 

които нанасят хакерските атаки върху банковата система. 

Настоящият научен труд има и за цел да направи и предложения за подобряване на 

сигурността при използването на различни електронни начини за разплащане. 

 

Ключови думи:  

Онлайн банкиране, копиране на инфорамацията от дебитни и кредитни карти, 

скиминг, PayPal, електронни системи за разплащане , хакерски атаки; 
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Methods for reducing the frauds in the electronic payment 

systems 

 

Teodosi Gospodinov, third grade student in bachelor program of “Finance”, 

department of “Finance and Accounting”, 

University of National and World Economy 

 

Abastract: 

The growth of the informative technologies imposes a new way for bank payments between 

the people and the institutions. These methods allow easily, fast and convenient bank 

payments from one part of the world to another, but they also lead to big chances of frauds. 

The goal of this scientific report is to present the different types of electronic payment 

systems and to point out the main issues, which come with the using kind of services.  The 

report also points out one of the most common frauds by taking part of the advantage of 

electronic payment systems, like draining out of bank accounts, using the methods of 

‗skimming‘ over the debit and credit cards, the hacker attacks and the damage that they 

inflict on the bank system. 

The current scientific report will also makes some suggestions on the improving of the using 

of the different methods for making electronic payments. 

Keywords: 

Online banking, copying of the information of debit/credit cards using the method 

of‗skimming‘, PayPal, electronic systems for payments, hacker attacks; 

Изложение: 

Системата за онлайн разплащания PayPal и нейните особености при 

извършване на транзакции 

PayPal e една от най – широко използваните системи за онлайн разплащания в 

света. Системата, която е собственост на eBay от 2002 г. насам, се използва от 

близо 152 милиона души от 203 държави.  Интегрирането на PayPal модула в даден 

уеб сайт може да се осъществи дори без знанието на сложни програмни езици, 
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което я прави предпочитан посредник за разплащане от голям брой онлайн 

магазини в света.  Удобният начин за изпращане на различни по обем финансови 

потоци прави PayPal и предпочитан избор за заплащане на различни видове услуги.  

Според официалния уеб сайт на компанията само за 2013 година системата е 

генерирала близо $6.6 милиарда плащания като половината от тях са 

международни, а  25% съставят плащанията между съседни държави. Системата 

позволява интегриране на дебитни и кредитни карти и изпращането на големи 

суми пари, заобикаляйки големите банкови такси за международни плащания. 

Таксата, която PayPal налага за изпращане на пари е между 3.4% и 4.9% за 

международни плащания  и само 2 евро такса при прехвърляне на суми към сметка 

в местна банка. (данните са за получаване и изпращане на пари от и към 

България).   

Измамите свързани с използването на PayPal могат да се обособят в няколко вида: 

1. Фишинг измами – изпращане на нежелано e-mail съобщение, написано по 

професионален начин и водещо към копие на уеб сайта (mirror website) на 

PayPal, с молба да се въведат данни като име и парола на акаунта, номер на 

сметка и т.н. 

2. Измами при получаване на плащания през PayPal и неотчитането при 

получаване на доход. 

3. Прехвърлянето на големи потоци от пари от сметка в местна банка към 

виртуална сметка в PayPal като по този начин се заобикаля изискването на 

БНБ за деклариране на парични суми при изнасянето им от България, когато 

са  равни или по - големи от 50 000 евро (чл. 6  и чл. 7 ал. 1, ал. 2 и ал.5 от 

Валутния закон на Република България).  

За подобряване на сигурността от фишинг измами от PayPal изрично посочват, че 

ако съобщението не е с подател изрично от официалния е-мейл адрес на 

компанията или съдържа искане за попълване на данни с информация относно 

парола на акаунт и номер на банкова сметка най – вероятно става дума за опит за 

измама. Ако превенцията на първия вид измами може да се преустанови (или 

ограничи значително), чрез подобряване на информационната култура на 

населението, то другите два типа изискват  по – сериозно внимание и мерки. 

Седалището на PayPal Europe е регистрирано в Люксембург, офшорна зона в 

Европа, което позволя да се скрият голям брой от финансовите потоци, освен 

когато не се няма изрично искане, за тяхното разкриване от страна на 

българските власти. Тъй като в разпечатките при преводи от PayPal не се 

записва цялата информация за превода, това дава право и да се заобикаля 

изискването за регистриране на самоосигуряващи се лица по  БУЛСТАТ. Също 

така фактът, че реално не е извършена трудова дейност на територията на 
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Република България, може да е основание за невнасяне на нужния размер 

осигуровки по ЗДДФЛ. Прехвърляването на пари от виртуалната към банкова 

сметка не се води доход, защото според ЗДДФЛ това влиза в сила при 

първоначалното получаване на средства – т.е. във виртуалната сметка. От 

PayPal също така предоставят опцията да се изпращат пари като ’подарък‘ (gift) , 

което отново позволява заобикалянето на законовите механизми за регистриране 

на паричен поток. 

Подобна практика може да се прилага и при декларирането на доходи при 

осъществяване на търговска дейност, тъй като паричните трансфери 

преминават през виртуалната сметка и трудно могат да се проследят. Освен 

това постъпленията от PayPal се водят като банкови разплащания, което не 

налага използването на касов апарат при осъществяването на покупка. 

От началото на година от PayPal поддържат и възможността от България да се 

прехвърлят пари от банкова сметка към виртуална сметка в PayPal, което 

позволява прехвърлянето на голям брой пари без предварителното им деклариране, 

установено във Валутния  закон на Република България (чл. 6 и чл. 7  ал. 1, ал. 2 и 

ал.5 ).  Сумата, може да се прехвърли на части, като това ограничава 

контролните органи при установяване на сумата на трансфера. Поради офшорния 

статус на седалището на PayPal  в Европа е трудно проследяването на 

трансфера, особено след неговото вътрешно прехвърляне към друга виртуална 

сметка. 

Изложените по-горе твърдения показват нуждата от актуализация на 

законодателството, така че то да може ефективно да се справи с опитите за 

ощетяване на хазната и ’изпирането‘ на пари придобити по незаконен начин. 

Законът за мерките срещу изпирането на пари също не засяга трансферите през 

международни системи за разплащане, което също затруднява налагането на 

контрол върху подобен вид транзакции. 

Хакерски атаки върху банковата система 

Втората част от този научен доклад е насочена към хакерските атаки върху 

банковата система и злоупотребата с лични данни с цел източване на банкови 

сметки и нарушаване на банковата тайна. Онлайн банкирането позволява да 

имаме постоянен достъп до нашите банкови сметки и транзакции. Ежедневното 

преминаване на огромни парични потоци онлайн поражда нуждата от адекватна 

защита на личните данни и на банковата тайна. Хакерските атаки могат да се 

разделят на няколко основно категории: 
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1. Разбиването на криптирани връзки, защитени посредством HHTPS 

протокол 

2. Фишинг съобщения и СПАМ 

3. Spyware (шпионски софтуер) и троянски коне 

4. Кражба на банкови сертификати  

 

При осъществяване на парични плащания в Интернет и при онлайн банкиране 

се използва криптирана връзка посредством подсигурен протокол HTTPS. Това 

представлява стандартен HTTP (Hyper Tex Transfer Protocol+ SSL (Secure sockets 

layer) сертификат. SSL сертификатът позволява идентифицирането на двете 

страни при плащането и криптирането на цялата информация при изпращането и 

получаването на паричния превод. HTTPS протокола криптира и трафикът, който 

преминава през сайта. Въпреки всички защитни механизми криптирането 

посредством HTTPS протокол не е напълно сигурно. Пример за пропуските на 

подобен вид защита е случаят ’Heartbleeding‘ от пролетта на 2014 г. Това се 

счита за един от най - големите пробиви на криптирани мрежи, използващи един 

от най – популярните SSL сертификати – OpenSSL. Според специалисти тази 

хакерска атака довежда до загуби от милиони долари и засяга световни компании 

като Google, Facebook и Yahoo и реално разтърсва системата на защита на 

информацията онлайн в световен мащаб. Както казва Томас Джеферсън :   

’Вярвам, че банковите институции са по – опасни за нашето общество от 

стоящите една срещу друга армии‘. 

Подобен сертификат използват банки, кредитни институции, онлайн 

магазини и др. Счита се, че дупката в програмния код е съществувала още от 2012 

година и с минимални познания относно начина на работа на SSL сертификатите е 

можело да се извлекат ценни данни от банки, сайтове на държавни институции и 

т.н. В България за допълнителна превенция е въведено използването на TAH 

(транзакционен авторизационен номер), представляващ еднократно използваем 

шестцифрен код, който се използва от потребителите за нареждания към 

банката. Освен, че вече има разработена добавка към сертификата Open SSL за 

подобряване на сигурността при разплащания през уеб сайтове и онлайн 

банкиране се препоръчва, освен криптиране на целия уеб сайт и използването на 

Extended Validation (EL) SSL certificate, който освен че криптира целия трафик на 

транзакцията, налага и проверка на идентичността на компанията, по какъв 

начин оперира и осигурява допълнителна защита при осъществяване на 

плащането. 
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Много широко разпространен е и spyware (шпионския) софтуер. Това 

представлява малка приставка ( add-on), към определена безплатна програма или 

’пиратски‘ файл, който се запазва  на компютъра и сканира всички файлове и 

документи, включително и тези с информация за банкови извлечения, пароли и т.н.  

Друг вид софтуер, който може сериозно да навреди на защитата на 

банковите данни са троянските коне, които пробиват кода на програми 

осигуряващи онлайн банкиране, на онлайн инвестиционни посредници и  др. и 

извличат ценна информация за финансовите транзакции, банковите извлечения и 

паролите за онлайн банкиране. Използването на троянски коне позволява и кражби 

на банкови сертификати като при този случай хакерите директно получават 

информация за банковите данни на потребителите на онлайн банкиране и могат 

свободно да се разпореждат с чужди банкови сметки. 

За превенция на подобен вид измами се препоръчва използването на  

антивирусна програма с ’щит‘ против нежелан софтуер. Подобни програми 

сканират всеки един файл, който се изтегли от Интернет и успяват да 

неутрализират вирусите, които навлизат в компютъра. Голяма  част от 

антивирусните програми предлагат и специални ’щитове‘, които допълнително 

криптират цялата информация при извършване на плащане онлайн и по този начин 

увеличават сигурността.  

Фишинг съобщенията, както беше отбелязано и в първата част от доклада, 

са най–често е-мейл писма, които си приличат с тези, които се изпращат от 

банковите институции, и водят към фалшив, ’огледален‘ уеб сайт (mirror сайт), 

изискващ въвеждането на данни за банкови сметки, номер на карта и т.н. 

Защитата от подобен вид измами може да се осъществи с поставянето на СПАМ 

филтър в електронната поща и в антивирусните програми, но най – сигурния 

начин е да се повиши информационната култура на населението. 

Източване на дебитни/кредитни карти, посредством скиминг измами 

Третата част от доклада ще разгледа проблема при копирането на данни на 

дебитни и кредитни карти при използването на банкомат.  Този метод на измами 

набира все по – голяма популярност предвид факта, че по данни на econ.bg само за 

2013 година са  откраднати данни от 8 259 629 дебитни и кредитни карти. 

Сканирането на дебитни и кредитни карти става посредством инсталирането на 

сканиращо устройство в самите банкомати. Инсталираното устройство 

позволява да се установи вида на картата и да се направи схема на точно копие на 

пластиката. Това става със сложно устройство, наречено ’скимер‘ състоящо се 

от две части. Първата част изглежда като част от банкомата и се залепя там, 
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където се поставят картите, без това да привлича излишно внимание. 

Устройството е способно да копира данните от магнитната лента от картата, 

при нейното поставяне в банкомата. Втората част от устройството е 

микрокамера, която се поставя около банкомата и записва ПИН кода на жертвата. 

Третата стъпка е изработката на дубликат на пластиката и реалното 

източване на пари от банковата сметка на жертвата.  

С цел превенция на подобен род престъпления през 2008 година се въвеждат 

специални чипове в пластиките, които се поставят в дебитните карти и 

увеличават защитата. За съжаление времето, за което този механизъм е 

максимално ефективен е само две години, през които реално се наблюдава 

намаляване на скиминг измамите. За 2012 година е отчетено обаче, че са 

откраднати близо 7 млн. лева от български картодържатели. 

Един нов начин за намаляване на кражбите посредством сканиране на пластики е 

методът SkimProt, измислен от 4-ма  българи: Георги Кънев, Димитър Чорбанов, 

Николай Цапрев и Камен Несторов.  SkimProt е специален стикер за банкови карти 

с чип, съставен от четири слоя, който се залепва върху магнитната лента на 

пластиките и скрива информацията записана на нея. Факт е, че точно 

магнитната лента съдържа цялата чувствителна информация, която се изземва 

от скиминг устройствата.  Уникалното при тази система за защита на 

дебитните и кредитните карти от скиминг измами е, че тя поставя магнитен и 

екраниращ слой указващи на банкоматите да четат чипа на пластиката като 

нули, вместо информацията на картата. Това по никакъв начин не затруднява 

нормалната работа при използването на банкомат, но значително затрудняват 

копирането на ценна информация от пластиката. Системата SkimProt печели 

наградата American SESAMES за иновации за смарт карти, през пролетта на 2014 

година, по време на световното изложение за плащания, идентификация и 

мобилност -CARTES SECURE CONNEXIONS.  Системата SkimProt придава съвсем 

нов облик на защитата от скиминг на пластики и навлиза все по – бързо в България 

като може да бъде свободно закупена от уеб сайта на производителите. 

Както се вижда от представения доклад измамите при използването на 

електронни системи за разплащане са изключително разнообразни и става все по 

– трудно да се осъществява контрол. Затова трябва да се подходи с много голямо 

внимание и да се осигури нужния ресурс за тяхната превенция. 
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Аннотация 

В статье изложена позиция авторов относительно роли и места 

экологического учета и отчетности в системе устойчивого экономического 

развития. Обоснована проблема методического обеспечения экологического учета 

и отчетности. Предложена рекомендуемая структура социального отчета для 

сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: экологический учет, социальная отчетность, устойчивое 

экономическое рахвитие 

Abstract 

In this paper the authors' position regarding the role and place of environmental 

accounting and reporting system for sustainable economic development. Substantiated 
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problem methodical support of environmental accounting and reporting. We propose a 

recommended structure of a social report for agricultural enterprises. 

Keywords: environmental accounting, social reporting, sustainable economic rahvitie 

 

Идеи гармонизации отношений между обществом и средой на экологических 

принципах были высказаны в концепции ноосферы академика В.И.Вернадского. 

Всемирно известный ученый атрибутом ноосферы считал высокий уровень 

развития научно-технической мысли, который позволял разумно регламентировать 

отношения общества и биосферы [1, с. 26].  

Существенный задел в теорию устойчивого развития внесли ученые, которые 

предпочитают экономическим регуляторам эколого-производственной 

сбалансированности, совершенствованию рыночного регулирования процессов 

общественно-природного взаимодействия, в частности: Д. Макинтош, Р. Солоу, Р. 

Коуз, А. Эндрес и др. Однако возникли вопросы, какой из видов капитала надо 

хранить - физический (созданный), природный или человеческий, в какой степени 

различные виды капитала являются взаимозаменяемыми, как правильно 

стоимостные оценивать эти активы, особенно экологические ресурсы.  

В концепции устойчивого развития капитал имеет три формы: созданный 

человеком (товары, машины и оборудование, здания и т.д.), человеческий (навыки, 

знания, творчество) и природный (природные ресурсы). Причем естественный 

капитал выполняет три функции:  

 обеспечение ресурсов для жизнедеятельности человека;  

 адсорбция отходов жизнедеятельности человека;  

 обеспечение сохранности окружающей среды независимо от 

жизнедеятельности человека или взаимосвязано с ней.  

Основой концепции устойчивого развития является сохранение капитала, как 

созданного человеком, так и естественного. Проблема традиционной экономики в 

том, что она в расчетах и практике делает акцент на сохранении только 

созданного человеком капитала, не считая естественного. Более того, 

неоклассическая теория считает, что созданный человеком капитал (в форме 

денег, идей и технологий) является почти идеальным заменителем природного 

капитала. Для устойчивого развития необходимо увеличивать общую сумму 

(созданного человеком + естественного) капитала, когда часть природного 

может быть заменена созданным человеком, если такая взаимозаменяемость 

имеет место. 

Стабильное функционирование сельскохозяйственного производства зависит 

от рационального использования земельных, водных, биологических ресурсов, 

которые представляют собой природный капитал, требует совершенной системы 

менеджмента – разумного, научно обоснованного контроля за его расходованием, 



 

 

 373 

сохранением и приумножением. Базой для осуществления экологического 

менеджмента должен стать экологический учет – специально созданная 

подсистема управленческого учета, предназначенная для сбора, обработки и 

обобщения информации об экологической деятельности предприятия, ее 

планировании и результативности. 

Данные экологического учета используются при составлении 

статистических отчетов с целью государственного контроля за экологическими 

и экономическими процессами в государстве. В Украине введен международный 

стандарт экологического аудита, утверждены формы статистической 

отчетности для предприятий, осуществляющих экологическую деятельность и 

используют очистные сооружения, уплачиваются платежи за негативное 

воздействие на окружающую среду, выполняют научно-исследовательские работы, 

оказывают экологические услуги, занимаются управленческой деятельностью 

природоохранного направления. Однако, сама система экологического учета не 

определена законодательством и стандартов его ведения в Украине не 

существует. Соответственно, вероятность точности, сопоставимости, 

ценности и релевантности экологической информации остается низкой. В то 

время, когда исчерпываются природные ресурсы, накапливаются ядовитые 

вещества и отходы, внимание руководителей предприятий, учреждений, 

организаций и органов государственной власти приковано к объемам 

производства и результатам работы финансовой системы государства. Понятно, 

что природоохранная деятельность в стране с экстенсивным развитием 

хозяйства может внедряться только на законодательном уровне. Поэтому 

совершенствование системы отражения экологической информации в 

отчетности сельскохозяйственных предприятий Украины является актуальной 

проблемой. 

Как отдельная подсистема управленческого учета, экологический учет 

имеет свои объекты и методическую составляющую:  учет доходов и расходов от 

экологической деятельности, активов природоохранного назначения, 

экологического налога, рентных платежей, штрафных санкций за нарушение 

экологического законодательства, а также сбор информации и составление 

отчетов об экологической деятельности. 

Назначение регламентированной (финансовой, статистической и налоговой) 

отчетности субъектов хозяйствования – не только финансовый контроль 

хозяйствующих субъектов, но и государственный мониторинг массовых 

социальных, экономических и, в частности, экологических явлений в стране, 

призван для выявления общегосударственных проблем и поиска путей их решения. 

Данные об объектах экологического учета не находят отражения в 

финансовой отчетности сельскохозяйственных предприятий. В налоговой 
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отчетности отражаются суммы налогов к уплате (в частности, экологического 

налога, платы за пользование недрами и т.д.), а в строке 06.4.8 приложения ИС к 

налоговой декларации по налогу на прибыль указываются суммы понесенных 

экологических издержек. 

Относительно статистической отчетности, то основной отчет, который 

дает исходную информацию о расходах на охрану окружающей среды 

сельскохозяйственных предприятий - форма государственного статистического 

наблюдения ѐ 1 - экологические расходы «Отчет о расходах на охрану окружающей 

природной среды и экологические платежи» (утверждена Приказом Госкомстата 

Украины от 03.06.2008 ѐ 172). Эта отчетность является годовой. Ее подают 

органу государственной статистики по месту осуществления экономической 

деятельности те юридические лица, которые осуществляют расходы на охрану 

окружающей природной среды, уплачивают платежи за выбросы в атмосферный 

воздух загрязняющих веществ, сбросы загрязненных сточных вод, размещение 

отходов в окружающей среде, оказывают экологические услуги, занимаются 

управленческой деятельностью природоохранного направления. Также важными 

источниками информации являются отчеты форм ѐ 9-б-сх «Внесение минеральных, 

органических удобрений, гипсование и известкование почв под урожай» 

(утверждена Приказом Госкомстата Украины от 03.06.2008 ѐ 173 ) и ѐ 50-сх 

«Основные показатели работы сельскохозяйственных предприятий» (утверждена 

Приказом Госкомстата Украины от 21.06.2010 ѐ 234). 

Таким образом, основной источник экологической информации для 

государственного статистического наблюдения – отчет формы ѐ 1-

экологические расходы. Стоит отметить, что данный отчет подают 

респонденты, определены установленным перечнем, а поскольку ведение 

экологического учета не регламентируется национальными положениями 

(стандартами) бухгалтерского учета и не проверяется, то обязательства 

составлять данный отчет является единственной мотивацией к учету 

природоохранной деятельности. Анализ государственной экологической политики 

и показателей деятельности предприятий показывает, что вновь принятые 

стратегии и парафированы международные соглашения по охране среды на 

практике не действуют. Это служит очередным подтверждением, что для 

решения экологических проблем Украины необходимо не только корректировать и 

расширять нормативные акты, а изменить подход к государственному управлению 

природопользованием и уделить внимание формированию экологического сознания и 

культуры населения. 

В процессе усиленного использования информационных технологий и 

внедрения концепции устойчивого развития в международной практике учета и 

менеджмента происходит становление нового типа отчетности - социальной. В 
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научных работах ученых встречаются понятия «корпоративная социальная 

отчетность», «социально-ответственная отчетность», «социальная 

отчетность», «социальная и экологическая отчетность», «отчетность по 

устойчивому развитию», «нефинансовая отчетность». Сущность социальной 

отчетности – представление для всех пользователей (фактических и 

потенциальных акционеров, сотрудников, партнеров, потребителей) публичной 

информации об экологических и социальных аспектах деятельности предприятия 

[3]. 

Используя понятие «социальная отчетность», следует понимать 

инструмент информирования о том, каким образом и какими темпами предприятие 

реализует заложенные в своих планах развития цели экономической устойчивости, 

социального благополучия и экологической стабильности. Социальный отчет 

раскрывает приоритеты и ценности предприятия (в том числе и экологические), о 

его отношениях с кругом связанных с ним организаций и социальных групп. 

К основным особенностям социальной отчетности, которые отличают ее от 

финансовой, налоговой или статистической, относятся следующие: 

направленность на пользователя, то есть отчетность предназначена не только 

для контрагентов и контролирующих органов, но и для конечных потребителей 

продукции; предметная составляющая - отражение не только экономических и 

финансовых результатов, а и социальных и экологических последствий 

деятельности; полная открытость информации; нормативное регулирование - 

международные стандарты GRI, АА 1000, SA 8000, ISO 14000; использование всех 

видов измерителей (натуральных, трудовых, денежных) и индикаторов 

(экологических, социальных, экономических); произвольные отчетные периоды 

(рекомендуется раз в 1-2 года), формы, содержательное наполнение [3]. 

Корпоративная социальная ответственность является относительно новым 

явлением, которое сформировалось одновременно с этапом формирования 

постиндустриального общества в высокоразвитых странах. Тогда как годовые 

финансовые отчеты предприятия составляют уже около 150 лет, идея выпуска 

социальных отчетов возникла примерно 30 лет назад. Первые социальные отчеты 

были сделаны европейскими компаниями в 70 - х годах прошлого века. Наибольшее 

распространение нефинансовая отчетность получила в Европе и Северной 

Америке. В азиатском регионе активно включились в процесс отчетности 

компании Японии и Южной Кореи. В Украине только 10 % крупных предприятий 

готовят социальные отчеты (в развитых странах эта доля достигает 80 %, в 

развивающихся странах – 45%) и обнародуют их на своих сайтах [2]. 

Рекомендуемая структура социального отчета выглядит следующим 

образом: 

1. Официальное обращение руководителя предприятия. 
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2. Общие сведения о предприятии. 

3. Структура управления предприятием. 

4. Краткое описание составляющих ответственности, которую несет 

предприятие перед потребителями. 

5. Экологические показатели (использование ресурсов, выбросы, стоки, 

отходы, чистота продукции, деятельность транспорта, суммы штрафов). 

6. Социальные показатели (здравоохранение, безопасность труда, обучение и 

профессиональная подготовка специалистов). 

7. Общественные взгляды (существующая политика по развитию, программы, 

поддержка политических партий, сотрудничество с организациями и т.д.). 

8. Заключение аудитора (необязательно). 

9. Приложения. 

По результатам независимого исследования «Индекс прозрачности 

компаний», который реализуется Центром «Развитие КСО» и израильской 

компанией Beyond Business, в 2012 году наиболее полные социальные отчеты в 

Украине обнародовали: группа холдинговых компаний «Систем кэпитал 

менеджмент» (значение индекса прозрачности 73 %), группы предприятий «ДТЭК» 

(66 %), «Метинвест» (63 %), ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» (56 %) и АО 

«Киевстар» (53 %) [2]. 

В сельском хозяйстве подобные отчеты составляются только ПАО 

«Мироновский хлебопродукт» (21%, 15 место в рейтинге), ООО «Нибулон» и ООО 

«Кернел Трейд» (по 16 %, 22 место), остальные сельскохозяйственные предприятия 

– средние и малые субъекты ведения хозяйства, которые, как правило, не имеют 

собственных интернет-страниц и сайтов, находящихся на специальных режимах 

налогообложения, не платят экологический налог, и не подают отчетов по 

природоохранной деятельности в местные органы статистики. 

В Украине создан Центр развития корпоративной социальной 

ответственности, Сообщество социально ответственного бизнеса, а также 

Консультативный совет по разработке Национальной концепции развития 

социальной ответственности бизнеса. Однако, в нашем государстве 

отсутствуют организации, которые анализировали и систематизировали 

социальную отчетность предприятий и достаточное количество специалистов в 

данной области. 

Решение экологических проблем Украины требует сознательного и 

согласованного управления бизнес–процессами. Управленческий учет, как основная 

информационная система предприятия, должна обеспечивать необходимые данные 

внутренним и внешним пользователям для принятия управленческих решений на 

всех уровнях менеджмента. 
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На сегодняшний день в Украине не принято нормативных актов по 

экологическому учету и отчетности на предприятиях, тогда как в зарубежных 

странах гораздо активнее происходят процессы экологизации. Общество 

высокоразвитых государств уже давно осознало необходимость пересмотра 

традиционной потребительской парадигмы хозяйствования и перехода к новой 

форме сосуществования с природой в рамках концепции устойчивого развития. 

Сегодня отечественные ученые проводят диспуты по поводу адаптации 

структуры экологической информации в статистических отчетах 

сельскохозяйственных предприятий, разрабатывают новые формы отчетов с 

целью приспособить собранные данные для расчета макроэкономических 

показателей по международным стандартам статистики. Многие исследования 

также посвящены перспективам и проблемам становления института социальной 

отчетности в Украине, ведь нефинансовая отчетность помогает определять 

эффективность управления программами экономического, социального и 

экологического влияния на деятельность предприятия. 
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Аннотация: Формулировка собственного определения понятия «инвестиционная 

политика региона» и определения основных проблем, влияющих на формирование 

эффективной инвестиционной политики в Украине было отображено в 

исследовании. 

 

Ключевые слова: внутренний контроль, управленческий учет , методы создания 

информации, полезной для своевременного реагировании на изменения. 

 

Обеспечение устойчивого развития в рыночных условиях хозяйствования 

является всегда актуальной задачей  предприятия и необходимым условием 

успешного развития экономики страны. Функционирование в динамической среде 

под влиянием различных факторов требует постоянного совершенствования 

системы управления и ее учетно-аналитического обеспечения для эффективного 

использования имеющихся ресурсов и потенциала предприятия. Опыт стран с 

развитой рыночной экономикой свидетельствует о преимуществах тех 

хозяйствующих субъектов, которые выделили в своих структурах службы 

финансового и управленческого учета, отделы внутреннего контроля, 

контроллинга и используют в экономической работе самые прогрессивные методы 

и приемы. Все это делает актуальным исследование возможностей 

управленческого учета для реализации одной из  функций управления  – функции 

контроля. 

В Украине накоплен опыт контрольно-ревизионной работы, а за последнее 

двадцатилетие и аудита. При этом , как показало анкетирование,  на практике 

главные бухгалтеры в возрасте от 40 лет абсолютно точно считают, что одной 

из функций бухгалтерского учета в классическом его понимании является 

контрольная функция. Кроме того,  на больших предприятиях промышленности, 
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энергетики, торговли, связи успешно функционируют отделы внутреннего аудита 

(контроля). 

Вопросы внутреннего контроля подымаются учеными С.В.Бардаш, В.В. 

Бурцевым, Ф.Ф.Бутынцем, Н.Г Выговской, Е.В.Калюгой, М.Д.Коринько, П.А.Куциком, 

В.Ф.Максимовой, Х.Р.Маврудиевым, Л.В.Нападовской, В.П.Пантелеевым, С.М. 

Петренко и др. Авторы дискутируют по вопросам содержания и методических 

приемов внутреннего контроля, элементов системы контроля, называют 

внутренний контроль способом  наблюдения [4], процессом [10], формой обратной 

связи [11], независимой оценкой соответствий в деятельности предприятия [3], 

целеориентированной системой [7,9] и единодушны в том, что внутренний 

контроль- это система взаимосвязанных элементов. 

Заметим, что это деятельность объективно необходимая и 

осуществляющаяся в определенной в информационной среде. 

Участниками процесса внутреннего контроля постепенно становятся 

руководители отдельных процессов, осуществляя их мониторинг, руководители 

центров ответственности, выделенных на предприятии; экономисты-аналитики, 

обеспечивающие своей деятельностью информацию для  устранения дисбаланса 

между имеющимися материальными, трудовыми, финансовыми ресурсами; 

информацию  для принятия и оценки управленческих решений; бухгалтеры - 

поставщики полезной для  ретроспективного контроля информации. 

Составными информационной среды для внутреннего контроля могут быть 

следующие четыре группы: внешние и внутренние нормативно-правовые 

документы; информация, созданная в финансовом учете; информация, созданная в 

управленческом прочие источники информации. 

Целью этой статьи является расстановка акцентов в методических 

приемах управленческого учета, позволяющих осуществлять внутренний 

контроль. 

Построение системы управленского учета зависит от уровня развития 

менеджмента на предприятии. В начале 90-х годов ХХ века в Украине появились  

первые информационные источники об управленческом учете [14], новые условия 

ведения бизнеса обусловили переосмысливание роли информации о затратах, 

доходах и финансовых результатах для выполнения менеджерами должностных 

обязанностей в пределах контролируемых ими процессов. Стремительная 

трансформация экономики потребовала поиска путей повышения эффективности 

хозяйствования с целью выживания. Дальнейшая нестабильность рыночной 

конъюнктуры потребовала минимизации рисков и повышенного внимания к 

контролю процесса формирования цен; нестабильность внешней среды 

потребовала создания информации для антикризисного менеджмента; изменение 

подходов в управлении затратами и доходами обострили вопросы качества 
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создаваемой в системе учета информации; появились разнообразные проблемы 

информационного обеспечения стратегического управления предприятием, 

находящегося на разных этапах жизненного цикла. 

Система управленческого учета позволяет накопить или «отфильтровать» 

необходимые «сырые» данные, отсортировать их по определенным категориям 

так, чтобы можно было проанализировать достижение заранее определенных 

параметров функционирования, провести анализ и интерпретировать  полученные 

результаты с объяснением содержания тенденций, выявленных в отсортированном 

материале. Это достигается следующими приемами. 

Таблица 1 

Классификация затрат для планирования ( прогнозирования), 

осуществления контроля (регулирования) 

Признак Вид затрат Цель использования 

Возможность 
руководителя центра 

ответственности 
изменить затраты 

Контролируемые и 
неконтролируемые 

Оценка деятельности 
центров 

ответственности 

Отношение к нормам 

( стандартам) 

Фактические(исторические) 
и 

нормативные(стандартные) 

Контроль использования 
ресурсов; организация 

учета по системе 
«стандарт-кост» 

Место возникновения 
затрат, центр 

ответственности 

Затраты на рабочем месте, 
затраты бригады, затраты 

структурного 
подразделения и т.п. 

Контроль по 
ответственным лицам и 
местам возникновения 

Производственная 
мощность 

Затраты номинальной 
мощности и затраты 
нормальной мощности 

Контроль 
эффективности 
использования 

производственных 
мощностей, управление 

производственными 
накладными расходами 

Целесообразность 
использования 

Производительные и 
непроизводительные 

Контроль соблюдения 
технологии и условий 

производства 

 

Для организации внутреннего контроля используют контролируемые 

затраты, т.е. те, на которые может повлиять или непосредственно 

проконтролировать руководитель центра ответственности. Фактические 

(исторические) затраты для эффективного контроля малопригодны, так как уже 

поглощены производством. Если ресурсный потенциал используется неэффективно 
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и не обеспечивает ожидаемой отдачи, то часть затрат безусловно является 

бесполезной, поэтому необходимо обеспечивать максимально возможное 

использование производственных мощностей. 

Построение математической модели затрат позволяет осуществлять 

контроль соотношения затрат и объемов деятельности ( или других факторов 

затрат), а также контроль соответствия  денежной наличности и 

предполагаемых затрат на тот или иной проект с учетом фактора затрат в 

релевантном диапазоне. Модель затрат может быть построена с применением 

методов анализа бухгалтерских счетов, высшей-низшей точки, упрощенного 

статистического анализа ( автором которого является академик Чумаченко М.Г - 

родоначальник школы управленческого учета в Украине),технологического анализа, 

регрессивного анализа. 

Калькулирование как метод также применимо для контроля, поскольку одной 

из его задач является оценка эффективности деятельности руководителей 

центров ответственности, подготовка информации для контроля за затратами в 

производстве и на всех стадиях жизненного цикла продукта, доходом и прибылью. 

Применение научно-обоснованных подходов к распределению 

производственных накладных расходов ( дифференциальный подход: каждой статье 

расходов свою базу; применение единой или цеховых ставок распределения, АВС-

калькулирование) позволит получать более точную информацию для контроля за 

формированием затрат по отдельным продуктам и , что на нынешнем этапе 

развития менеджмента особенно важно, по отдельным процессам, функциям 

деятельности, необходимых для создания этих продуктов. АВС-калькулирование 

позволяет в дальнейшем влиять на фактор затрат, что является важным 

условием обеспечения превентивности контроля. 

Использование такого приема как счета позволяет, например, 

контролировать процесс возникновения и погашения виновными  расходов 

отпроизводственного брака. 

Система калькулирования нормативных затрат (стандарт-кост) 

заслуживает отдельного рассмотрения, так как именно в ней заложены 

возможности  оперативного контроля ( влияния) на процесс формирования затрат 

[5].Однако при наличии сильных внешних факторов, особенно представляющих 

узрозы для развития бизнеса, он редко применим на предприятиях Украины. 

В то же время популярным для отечественных предприятий является 

применение бюджетирования, а следовательно и системы бюджетного контроля. 

Многие молодые ученые сегодня поглощены идеей разработки системы внутренней 

отчетности с учетом отраслевых особенностей конкретного бизнеса и 

преимуществ применения бюджетов в разрезе центров ответственности, что 
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является весьма актуальным для обеспечения эффективности системы 

внутреннего контроля. 

Сложный перечень проблем, стоящих перед украинскими бизнес-

структурами нельзя решить, опираясь на традиционную систему бухгалтерского 

учета. Свое полноправное развитие должен получить управленческий учет  и  

активное применение на практике его  методов. 

Дальнейших разработок требует обоснование  теоретических и 

методических подходов и разработка практических рекомендаций по выбору 

необходимых для конкретного вида бизнеса программных продуктов, 

удовлетворяющих потребности внутреннего контроля и интегрирующихся с 

ведением управленческого учета. 
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Аннотация. В условиях нестабильности внешней среды и высокой 

неопределенности, эффективное управление предприятием требует большого 

спектра плановой и контрольной работы. Обеспечить соответствующую 

потребность предприятия позволяет должным образом организованный 

внутренний контроль. Ведь контроль находятся в неразрывном единстве и 

динамическом взаимодействии управленческих процессов предприятия. С одной 

стороны, он обеспечивает возможность принятия эффективных решений по 

управлению финансовыми потоками предприятия, с другой стороны, в интеграции с 

процессами организации и регулирования обеспечивает выполнение принятых 

решений. 

 

Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, этапы организации 

внутреннего контроля, принципы эффективности организации внутреннего 

контроля, правила организации внутреннего контроля, управления. 

 

Abstract. In an environment of instability and high uncertainty, effective management 

requires a wide range of planning and control work. Provide adequate demand enterprise 

enables a properly organized internal control. After all, control are inseparable unity and 

dynamic interaction management processes enterprise. On the one hand, it provides the 

ability to make effective decisions to manage financial flows of the enterprise, on the other 

hand, the integration processes of the organization and regulation ensures the 

implementation of decisions. 

 

Keywords: control, internal control, stages of internal control principles effectiveness 

of internal control rules for the organization of internal control, management. 
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Успешное функционирование предприятия в настоящем времени невозможно 

представить без надежной системы контроля, которая решает важнейшие задачи 

в системе управления. Контроль необходим с учетом того, что на управляемый 

объект влияет много не только положительных, но и отрицательных факторов и 

соответственно возникает потребность в широкой осведомленности для 

адекватного реагирования на новую ситуацию. 

Вопросы организации «практического» внутреннего контроля для 

соответствующего субъекта хозяйствования, с учетом специфических условий их 

деятельности, остается совершенно не отработан. В данном случае, трудно не 

согласиться с высказыванием В.Ф. Максимовой, что контроль, как система, не 

действует на предприятиях за того, что на государственном уровне к 

предприятиям Украины по внедрению внутреннего контроля конкретные 

требования не предъявляются [4, с.174]. 

Как известно, содержание контроля - это выявление и коррекция 

нежелательных отклонений от плана. Принятие управленческих решений требует 

достоверной и непредвзятой информации о хозяйствующих объектах, получить 

которую можно лишь при наличии эффективной организации контроля на 

предприятии.  

Ряд вопросов, поставленных перед внутренним контролем, достаточно 

разностороннее. К тому же управленческая функция его проявляется в обеспечении 

контроля всей хозяйственной деятельности, а не только в части надежности 

бухгалтерской информации. 

О важности контроля для эффективного управления отмечалось учеными еще 

в XIX в., В частности отмечалось, что злые намерения даже при особом искусстве 

и солидарности всех служащих доводятся до минимума, становятся почти 

невозможны при правильной организации счетоводства и системы контроля. 

Другое дело, когда счетоводство и контроль «дурно построены» [3].  

Значительный вклад в научное и практическое исследование проблем роли 

внутреннего контроля как функции управления сделали отечественные и 

зарубежные ученые и практики, в частности: Бурцев В.В., Максимова В.Ф., 

Кирейцев Г.Г., Бутинец Т.А., Никулина С.Н., Яценко В.М. и другие. 

Внутренний контроль выступает как результат практического 

использования контрольных функций бухгалтерского учета, финансов и других 

стоимостных категорий экономики, который требует от руководства 

предприятия создание нормативной базы для организации контроля на 

предприятии.  
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Основной задачей внутреннего контроля является обеспечение достижения 

целей предприятия. Необходимость внутреннего контроля как функции управления, 

определяют такие факторы, как: неопределенность среды; опасность для 

возникновения на рынке кризисных ситуаций; необходимость достижения успеха в 

деятельности предприятия, определение его составляющих; давление со стороны 

конкурентов; борьба за овладение рынков сбыта. 

Внутренний контроль позволяет осуществить грамотное и эффективное 

ведение бизнеса, обеспечивать выполнение планов, соблюдения действующего 

законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, 

разрабатывать и внедрять методы защиты и сохранности активов, формировать 

бюджеты и прогнозировать экономические показатели работы предприятия [2]. 

Никулиной С.Н. отмечено, что организация внутреннего контроля должна 

полностью соответствовать задачам управления хозяйственными процессами и 

информационным потребностям эффективного функционирования составляющих 

элементов хозяйственно-экономического механизма предприятия, должны 

соблюдать правовые нормы действующего законодательства, положения 

документов внутренней регламентации, регулирующих среду контроля [5]. И это 

действительно так, ведь организация внутреннего контроля является целостной 

единой системой взаимосвязанных приемов, способов и методов, которые 

включают весь комплекс контрольных процедур, начиная с формирования 

информационной базы, проведения контрольных действий и заканчивая обобщением 

результатов контроля. Соответственно, внутренний контроль должен быть 

построен таким образом, чтобы можно было гибко настраивать его на решение 

новых задач, возникающих в результате изменения внутренних и внешних условий 

функционирования предприятия, обеспечить возможность его расширения и 

модернизации. 

Рациональная организации внутреннего контроля зависит от: сложности 

организационной структуры; видов и масштабов деятельности предприятия; 

целесообразности охвата контролем различных сторон деятельности 

предприятия; отношение руководства предприятия к внутреннему контролю; 

уровня профессиональной компетентности персонала предприятия; материальных 

возможностей предприятия.  

Также стоит помнить, что объективность внутреннего контроля 

определяется степенью его независимости в структуре управления предприятия. 

Это требование к внутреннему контролю обусловлена тем, что он подчиняется и 

обязан представлять отчеты только владельцам и руководству.  
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Контроль текущей хозяйственной деятельности должен осуществлятся 

комплексно, поэтому этим должны заниматься специалисты, которые знают 

экономику и технологию производства [6, с.4]. И это действительно так, ведь 

контроль осуществляется для достижения согласованности и синхронизации 

усилий исполнителей, выявления расхождений и противоречий в их деятельности. 

Организация внутреннего контроля предусматривает разделение на 

определенные части (этапы) задачи с распределением полномочий и 

ответственности. В частности, Бурцевым В.В. определено, что организация 

эффективно функционирующего внутреннего контроля - это сложный 

многоступенчатый процесс, который включает следующие этапы [1]: 

1. Критический анализ и сопоставление определенных условий хозяйствования 

и целей функционирования предприятия, принятой ранее стратегии и тактики с 

видами деятельности, организационной структурой, а также с возможностями.  

2. Разработка и документальное закрепление концепции внутреннего 

контроля, а также комплекса мер, способных привести предприятие к развитию и 

совершенствованию, успешной реализации его целей, укреплению позиций на 

рынке.  

3. Анализ эффективности существующей структуры управления, ее 

корректировка. Необходимо разработать положение об организационной 

структуре, уточнить план документации и документооборота, штатное 

расписание, должностные инструкции с указанием прав, обязанностей и 

ответственности каждой структурной единицы.  

4. Разработка формальных типовых процедур контроля конкретных 

финансовых и хозяйственных операций.  

5. Организация отдела внутреннего контроля (или другого контролирующего 

подразделения). При организации такого отдела необходимо учитывать основные 

требования к эффективности его функционирования. 

Безусловно организация внутреннего контроля, его полномочия и пределы, 

широта охвата хозяйственных операций и структурных подразделений 

определяются собственниками и руководством предприятия. Однако, как правило, 

система внутреннего контроля формируется для обеспечения: соблюдение 

политики руководства; сохранности имущества и информации; формирование 

своевременной и достоверной информации; соблюдение требований 

законодательства.  
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Основные правила, которые охватывают контрольный процесс в целом, 

отражены в принципах эффективности организации внутреннего контроля и 

являются ключевыми условиями его функционирования [1]: 

1) ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за 

ненадлежащее выполнение контрольных функций должен нести экономическую, 

административную и дисциплинарную ответственность;  

2) интеграции - любой элемент управления не может существовать 

обособленно. При решении задач, связанных с контролем, должны создаваться 

надлежащие условия для тесного взаимодействия работников различных 

функциональных направлений.  

3) соответствия контролирующей и контролируемой систем - степень 

сложности системы внутреннего контроля должна соответствовать степени 

сложности подконтрольной системы;  

4) своевременного уведомления об отклонении - информация об отклонении 

должна быть представлена лицам, уполномоченным принимать решения по 

соответствующим отклонениям, в максимально короткие сроки; 

5) сбалансированности - субъекту нельзя предписывать контрольные 

функции, не обеспеченные средствами для их выполнения; не должно быть средств, 

не связанных той или иной функцией;  

6) постоянства - постоянное адекватное функционирование системы 

внутреннего контроля позволит вовремя предупреждать о возможности 

возникновения отклонений и своевременно их выявлять;  

7) комплексности - объекты различного типа должны быть охвачены 

адекватным контролем; нельзя добиться общей эффективности, сосредоточив 

контроль только над относительно узким кругом объектов;  

8) разделения обязанностей - функции между служащими распределяются 

таким образом, чтобы за одним человеком не были закреплены одновременно 

следующие функции: санкционирование операций с определенными активами, 

регистрация данных операций, обеспечение сохранности данных активов, 

осуществление их инвентаризации. Чтобы избежать злоупотреблений и для 

эффективности контроля эти функции должны быть распределены между 

несколькими лицами.  
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9) согласованности пропускных способностей различных звеньев системы 

внутреннего контроля - в различных сопряженных звеньях системы внутреннего 

контроля должно обеспечиваться согласование передачи данных; 

10) разрешения и одобрения - должно быть обеспечено формальное 

разрешение и одобрение всех финансово-хозяйственных операций 

ответственными официальными лицами в пределах их полномочий.  

Обобщая все выше изложенное можно утверждать, что правильно 

организованный внутренний контроль выполняет не только воспитательную роль, 

но и профилактически-защитную. Именно внутренний контроль проводится с 

целью соблюдения законности при осуществлении хозяйственных операций, 

выполнения определенных правил, регламентирующих деятельность предприятий и 

расходования ресурсов. В частности, он способствует сохранению 

собственности, правильному расходованию ресурсов, соблюдению финансовой, 

исполнительной и трудовой дисциплины. 

В процессе организации внутреннего контроля на предприятии стоит 

руководствоваться следующими правилами:  

1) схема организации контроля должна быть приемлемой (понятной) для всех 

работников;  

2) поток информации должен проходить как в направлении от руководства до 

исполнителей (предоставление управленческих распоряжений) так и в обратном - 

от исполнителей к руководству - с целью контроля выполнения распоряжений;  

3) четко определенные границы по подчиненности и ответственности, с 

целью недопущения двойного подчинения;  

4) для всех подразделений и работников должны быть разработаны 

организационные регламенты с четко определенными функциями.  

Итак, внутренний контроль - это важная составная часть принятия 

управленческих решений и процесса управления, осуществляет значительное 

влияние на качество и оперативность управления предприятием. При этом 

процесс принятия решения состоит из: получения информации; ее переработки; 

анализа, подготовки и принятия решения. 

Внутренний контроль должен проводиться в процессе совершения 

хозяйственных операций и технологических процессов, выполняемых с целью 

повышения эффективности, целесообразности и законности их выполнения. 

Главное условие эффективности организации внутреннего контроля - обеспечение 
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доступа к любой необходимой информации о реальном состоянии или действия 

объекта контроля. Внутренний контроль не заменяет управления предприятием, а 

лишь инструмент управления и предназначен для проверки отдельной 

хозяйственной операции, конкретного участка, структурного подразделения.  

Соответственно, под организацией внутреннего контроля, в целом, 

понимается результативность взаимодействия всех структурных подразделений 

предприятия, что характеризуется прежде всего отношением между фактическим 

результатом действия определенных норм и той социально-экономической целью, 

для достижения которой эти нормы были предназначены. 
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Особенности функционирования экономики в условиях глобализации 

свидетельствуют о невозможности ее эффективного развития вне 

международным сотрудничеством. При принятии бизнес решений участниками 

мирового рынка возникает потребность в качественной, понятной и достоверной 

экономической информации о финансовом состоянии, результатах деятельности, 

денежные потоки, капитал предприятий, которая была бы правдиво представлена 

в финансовой отчетности общепринятого формата.  

При таких обстоятельствах не вызывает сомнений необходимость 

формирования и реализации стратегии развития национальных системы 

бухгалтерского учета, в основе которой лежит внедрение международных 

стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО).  

Общей чертой реформирования национальных систем бухгалтерского учета и 

отчетности в постсоветском странах стало принятие в качестве основного 

инструмента МСФО. Такое концептуальное единство подхода к реформе 

обусловлено следующими основными причинами [2]: 

Во-первых, смена акцента в использования бухгалтерской информации с 

контроля наличия и движения имущества к анализу финансового положения и 

финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов. 

Во-вторых, в настоящее время МСФО, представляют собой универсальную и 

наиболее качественную систему требований к бухгалтерской информации, 

позволяющих принимать на ее основе экономические решения.  

В-третьих, стремление государств к стимулированию инвестиций в 

национальную экономику, к активизации национальных рынков капитала 

реализуется помимо прочего через создание благоприятное информационной среды 

для инвесторов путем использования МСФО, играющих в современном мире роль 

международного языка бизнеса. 

В-четвертых, международная популярность МСФО в последние годы резко 

возросла, стандарты приняты в качестве регулирующих актов в более чем 100 

государствах. В связи с этим применение МСФО рассматривается в качестве 

элемента интеграции отдельных государств в мировую экономику. 

Решением Экономического совета Содружества независимых Государств от 

25 мая 2000 года, создан координационные совет в целях осуществления 

координации действий государств-участников СНГ по вопросам бухгалтерского 

учета, выработки исходных требований к регламенту организации и ведению 

бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности , 
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организации аудиторской деятельности , а также сближения и гармонизации 

национальных систем учета и аудита с международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО) и международными стандартами аудита (МСА).  

Координационные совет призван анализировать опыт применения МСФО в 

государствах-участниках СНГ и вырабатывает соответствующие рекомендации. 

Практика показывает, что во всех государствах-участниках СНГ имеются 

национальные планы (программы) перехода к применению МСФО, которые 

охватывают следующие основные вопросы [2]: 

1) составление финансовой отчетности по МСФО национальным 

хозяйствующих субъектами; 

2) введение МСФО в национальные правовые системы; 

3) создание системы контроля (надзора) качества финансовой отчетности 

по МСФО; 

4) обучение и подготовка специалистов по МСФО.  

Полномочия по реализации этих планов (программ) возлагаются, как правило, 

на министерство финансов либо министерство финансов совместно с 

центральным банком, органом, регулирующим финансовые рынки , другими 

органами. В то же время заметную роль в реализации этих планов (программ) 

играют негосударственные организации, в том числе саморегулируемые 

организации бухгалтеров и аудиторов. 

В процессе внедрения и применения МСФО государства-участники СНГ 

столкнулись с рядом общих проблем: 

1) институциональные (отсутствии или недостаточного развития той 

институциональной среды, наличие которой предполагает эффективное 

применение МСФО, поскольку исторически бухгалтерский учет и отчетность в 

СССР были ориентированы на интересы единственного собственника – 

государства; относительно низкий уровень развития фондового рынка; 

недостаточное участие профессиональных общественных организаций 

бухгалтеров и аудиторов); 

2) организационно-правовые, заключаются в отсутствии их официального 

статуса; 

3) финансовые (необходимости осуществления больших затрат 

хозяйствующих субъектами на перестройку своих систем бухгалтерского учета, 
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переподготовку управленческих кадров, наем дорогостоящих специалистов, 

разработку или приобретение нового программного обеспечения, изменение 

управленческих процессов и т.д.); 

4) кадровые (недостаточный уровень знаний и навыков в области МСФО в 

бухгалтерских специалистов; оторванность процессов ведения учета и 

составления финансовой отчетности негативно сказывается на качестве 

последней); 

5) методические проблемы (заключаются в трудностях реализации 

требований МСФО, поскольку по уровню своих требований МСФО в основном 

ориентированы на крупный бизнес, в то время как сейчас проблемы внедрения 

МСФО уже перешли на уровень среднего и даже малого бизнеса). 

Решение этих проблем позволяет реализовать в полной мере преимущества 

применения МСФО.  

Реформирование бухгалтерского учета в Украине началось с утверждения 

постановлением Кабинета Министров Украины от 28.10.1998 г. ѐ 1706 

«Программы реформирования системы бухгалтерского учета с применением 

международных стандартов» (далее – Программа) [3], которая в дальнейшем 

реализовывалась через принятие Закона Украины «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 г. ѐ 996- XIV (далее – Закон о 

бухгалтерском учете ) [1] и национальных положений (стандартов) бухгалтерского 

учета. Следующим шагом стало принятие распоряжением Кабинета Министров 

Украины от 24.10.2007 г. ѐ 911-р Стратегии применения международных 

стандартов финансовой отчетности в Украине (далее – Стратегия) [4] , целью 

которой является совершенствование системы бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в Украине с учетом требований международных 

стандартов и законодательства Европейского Союза.  

Конечно применения МСФО не может полностью решить все задачи, стоящие 

перед учетной системой в современных условиях. Препятствием этого 

выступают различные факторы, как объективного, так и субъективного 

характера. Проблемы внедрения МСФО в Украине носят преимущественно 

субъективный характер и играют наибольшую роль в торможении реформы учета. 

Сюда можно отнести в основном проблемы нормативного, институционального, 

организационного и методического направления, а именно: 

1) неопределенность институциональных органов , обеспечивающих 

внедрение МСФО и осуществляют контроль за их соблюдением (на сегодня в 

таких органов относится Министерство финансов Украины, Национальный банк 
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Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, 

Государственная служба статистики, Государственная комиссия по 

регулированию рынков финансовых услуг и т.п.); 

2) неэффективность и декларативность принимаемых нормативных актов и 

разъяснений официальных органов по внедрению и применению МСФО, которые 

носят преимущественно информативный характер; 

3) в соответствии с п. 1 статьи 121 Закона о бухгалтерском учете для 

составления финансовой отчетности применяются международные стандарты, 

официально обнародованы на веб-сайте Министерства финансов Украины. При 

этом существует проблема неадекватности их перевода, искажению содержания 

международных стандартов; 

4) отсутствие методических разработок по переходу на международные 

стандарты и учебных программ практического направления; 

5) нехватка квалифицированных специалистов, способных выполнить 

трансформацию отчетности или ее составления по международным стандартам; 

6) высокая стоимость перехода на МСФО, в том числе изменения 

программного обеспечения учета и его обслуживание; 

7) низкий уровень развития профессиональных негосударственных 

институтов по бухгалтерскому учету, которые осуществляли бы помощь и 

координацию мероприятий по реформированию учетной системы, неэффективная 

сотрудничество с соответствующими международными организациями; 

8) недостаточное государственное финансирование программы 

реформирования системы бухгалтерского учета. 

По нашему мнению, решение указанных проблем должно стать приоритетом 

деятельности соответствующих государственных органов, профессиональных и 

общественных организаций постсоветских стран и осуществляться путем 

реализации следующих основных мероприятий: 

- усовершенствование и увеличение финансирования государственного 

регулирования внедрения МСФО и развитие профессиональных институтов; 

- создание качественного нормативного и методического обеспечения 

процесса перехода на МСФО с учетом особенностей отечественной системы 

хозяйствования и учета; 

- адаптация к международным стандартам национальной нормативно-



 

 396 

правовой базы путем внесения изменений и принятия новых национальных 

положений (стандартов) бухгалтерского учета для субъектов хозяйствования, 

которые не будут применять международных стандартов; 

- создание учебных центров, разработка учебных программ и учебной 

литературы по МСФО, контроль за их деятельностью со стороны 

соответствующих государственных органов и т.д.  
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Реферат: В статье освещены актуальные вопросы контроля качества 

аудиторских услуг в Украине. Рассмотрены подходы к контролю качества, 

содержащиеся в Стандартах аудита Международной федерации бухгалтеров и в 

нормативных документах, принятых Аудиторской палатой Украины, исходя из 

национальной практики аудита. Дано освещение системы контроля качества 

аудиторских услуг в Украине и процедуры внешних проверок системы контроля 

качества субъектов аудиторской деятельности со стороны АПУ. 

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, аудиторские услуги, 

качество, контроль качества, стандарты аудита, стандарты контроля качества, 

система контроля качества, проверки контроля качества. 

 

Обеспечение качества аудиторских услуг и удовлетворение потребностей 

общества на современном этапе требует совершенствования процесса 

саморегулирования аудиторской деятельности. Общеизвестно, что важной 

функцией регулирования является осуществление контроля, одним из ключевых 

направлений которого в аудиторской деятельности выступает контроль 

качества аудиторских услуг. В соответствии с Концептуальной основой контроля 

аудиторской деятельности в Украине [1], система контроля качества аудиторских 

услуг должна формироваться каждым аудитором и аудиторской фирмой в Украине. 

Одним из первых существенных шагов для выполнения поставленных задач 

было утверждение в качестве Национальных стандартов аудита в Украине 

Стандартов аудита и этики Международной федерации бухгалтеров (МФБ) (в 

переводе с английского на украинский язык), которые подлежат обязательному 

использованию субъектами аудиторской деятельности, начиная с финансовой 

отчетности за 2003 год.  

С 1 мая 2014 года в Украине вступила в действие редакция данных 

Стандартов издания 2012 года [2]. Необходимо отметить, что язык написания 

этой статьи – русский, поэтому, во избежание путаницы в переводной 
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терминологии официального англоязычного документа с украинского на русский 

язык, и, руководствуясь правилами международной этики и права, автором было 

принято решение использовать в статье официальный перевод Международных 

стандартов аудита МФБ (издания 2012 г.) с английского на русский язык, который 

был выполнен СРО НП «Российская коллегия адвокатов» [3]. 

В указанных Стандартах всех редакций, как правило, первой по размещению и 

номеру группой находятся стандарты, посвященные контролю качества (это 

группа МСКК - Международные стандарты контроля качества). На текущий 

момент стандарт группы МСКК только один, и его необходимо применять при 

оказании всех услуг, на которые распространяется действие стандартов аудита 

МФБ, а именно – полностью при использовании Международных стандартов 

контроля качества, аудита, обзорных проверок, прочих заданий по подтверждению 

достоверности информации и сопутствующих услуг [4]. 

МСКК 1 «Контроль качества в фирмах, осуществляющих аудит и обзорные 

проверки финансовой отчетности, выполняющих другие задания по 

подтверждению достоверности информации и оказывающих сопутствующие 

услуги» [2] введен в действие с 15 декабря 2009 года и посвящен рассмотрению 

вопросов системы контроля качества. 

В соответствии с общепринятыми нормами аудита и опытом аудиторской 

деятельности, системой контроля качества принято считать формализованную 

совокупность принципов, методов и правил, которые применяет субъект 

аудиторской деятельности для осуществления контроля качества аудиторских 

услуг, а так же мероприятия и действия, которые он осуществляет для внедрения 

политики контроля качества и мониторинга соответствия системы контроля 

качества установленным требованиям. 

Пункт 16 МСКК 1 конкретизирует понятие системы контроля качества, 

которая должна включать следующие правила и процедуры в соответствии с 

перечисленными ниже элементами: 

а) обязанности руководства по осуществлению качества внутри фирмы; 

б) применяемые этические нормы; 

в) установление и поддержание взаимоотношений с клиентами, принятие и 

выполнение определенных заданий; 

г) людские ресурсы; 

д) выполнение аудиторских заданий; 

е) мониторинг. 

Кроме того, в соответствии с п. 17 МСКК 1 фирма должна документально 

оформить такие правила и процедуры и довести их до сведения персонала (см. 

параграфы Д2-Д3). 
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О вопросах качества аудита также говорится в отдельном МСА 220 

«Контроль качества аудита финансовой отчетности» [2]. Данный МСА 

определяет обязанности аудитора в отношении процедур контроля качества 

аудита финансовой отчетности, а также, если применимо, обязанности лица, 

осуществляющего обзорную проверку качества выполнения задания. Данный 

стандарт следует рассматривать в совокупности с применяемыми этическими 

нормами.  

За годы внедрения и развития аудита в независимой Украине все острее 

становился вопрос разработки нормативной и методической базы контроля 

качества аудита и аудиторской деятельности в целом. Поэтому с 1 октября 2007 

г. вступила в силу Концептуальная основа контроля аудиторской деятельности в 

Украине, принятая решением АПУ [1]. 

Следующим своим Решением АПУ утвердила ПНПКК 1 – Положение по 

национальной практике контроля качества аудиторских услуг 1 «Организация 

аудиторскими фирмами и аудиторами системы контроля качества аудиторских 

услуг» [5], целью которого является установление единых для Украины требований 

к организации аудиторскими фирмами и аудиторами, которые занимаются 

аудиторской деятельностью индивидуально как физические лица-предприниматели 

(аудиторы-предприниматели), систем контроля качества аудиторских услуг и 

предоставление рекомендаций по эффективному внедрению таких систем 

контроля качества в практику аудиторской деятельности. 

Аудиторские фирмы и аудиторы-предприниматели обязаны разработать и 

внедрить в свою практику такую систему контроля качества, которая 

обеспечивала бы обоснованную уверенность в том, что сама Фирма (тут 

подразумеваются как юридические, так и физические лица-предприниматели, 

занимающиеся аудиторской деятельностью) и ее персонал действуют в 

соответствии с Международными стандартами аудита МФБ, Кодексом этики 

профессиональных бухгалтеров, законодательными и нормативными требованиями, 

которые регулируют аудиторскую деятельность, а отчеты, предоставляемые 

Фирмой, соответствуют требованиям задания. 

В соответствии с п. 10 ПНПКК 1 [5] характер и содержание политики (правил) 

и процедур системы контроля качества, которые разрабатывает каждая Фирма, 

зависят от таких факторов, как: 

 размер Фирмы; 

 количество офисов; 

 операционные характеристики Фирмы; 
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 размер и специфика клиентов аудиторской Фирмы; 

 виды аудиторских услуг, предоставляемых Фирмой. 

Политика (правила) и процедуры контроля качества аудиторской Фирмы 

должны быть отражены в письменном виде в форме соответствующего документа 

и зафиксированы на бумажных и электронных носителях с соблюдением требований 

к аудиторской документации в соответствии с профессиональными стандартами 

(ими являются в данном контексте Стандарты аудита МФБ [2], Кодекс этики 

профессиональных бухгалтеров [6;7], Положения по национальной практике аудита 

[8], другие документы, утвержденные АПУ).  

Документальное оформление политики (правил) и процедур в зависимости от 

факторов, указанных в п. 10 ПНПКК 1 [5], может быть представлено в виде: 

 положения по контролю качества; 

 пособия по контролю качества; 

 сборника внутренних стандартов и/или отдельных положений Фирмы. 

Данный документ должен быть утвержден приказом (распоряжением) 

руководителя аудиторской Фирмы. 

В соответствии с ПНПКК 1 руководитель аудиторской Фирмы обязан 

назначить лицо (лиц), ответственного за систему контроля качества и выбрать 

один из следующих вариантов: 

 создать подразделение (отдел) контроля качества с назначением 

руководителя такого подразделения (отдела); 

 поручить организацию и осуществление контроля качества одному из 

аудиторов, как дополнение к его служебным обязанностям; 

 определить соответственно квалифицированное внешнее лицо, 

ответственное за систему контроля качества Фирмы; 

 взять исполнение полномочий контроля качества на себя. 

Как логическое продолжение развития рассматриваемого вопроса, на уровне 

государства была сформирована система обеспечения качества аудиторских услуг 

в Украине, которая утверждена Решением АПУ [9]. В соответствии с п. 2.4 эта 

система имеет такую организационную структуру: 

 Аудиторская палата Украины (АПУ); 

 Комиссия АПУ по контролю качества и профессиональной этики; 

 Комитет по контролю качества аудиторских услуг; 

 уполномоченные контролеры; 
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 уполномоченные по контролю качества от организации; 

 Дисциплинарная комиссия АПУ. 

Детализированный перечень действий и ответственность каждой 

составляющей указанной системы обеспечения контроля качества аудиторских 

услуг были рассмотрены автором в пособии «Аудит» [10, С. 417]. 

Законодательство определяет, что со стороны АПУ проводится два вида 

внешних проверок: плановые (не реже одного раза в 5 лет) и внеплановые (по 

обращениям граждан и юридических лиц с жалобами и претензиями). 

В соответствии с Положением о внешних проверках системы контроля 

качества аудиторских услуг [11], целью проведения такого вида проверки является 

получение информации о внедрении субъектом аудиторской деятельности 

системы контроля качества и её соответствия профессиональным стандартам. 

Внешние проверки субъектов аудиторской деятельности проводятся в 

соответствии с Планом внешних проверок системы контроля качества, 

утвержденным АПУ. В План проверок включаются субъекты аудиторской 

деятельности на основе анализа значений интегрального коэффициента в порядке 

его уменьшения (см. приложение 1 к этому Положению) [11]. 

При осуществлении контроля заданий аудита, обзорных проверок, прочих 

заданий по подтверждению достоверности информации контролёры дают 

объективную оценку следующим составляющим (п. 3.3.): 

 соответствие разработанной системы контроля качества 

профессиональным стандартам; 

 соблюдение субъектом аудиторской деятельности профессиональных 

стандартов, законодательных и нормативных требований при оказании 

аудиторских услуг; 

 полнота и обоснованность документирования политики и процедур контроля 

качества субъекта аудиторской деятельности; 

 соответствие количества и качества затраченных ресурсов ожидаемому 

вознаграждению; 

 фактическое выполнение политики и процедур контроля качества субъекта 

аудиторской деятельности. 

Проверки субъекта аудиторской деятельности осуществляются на 

периодической основе уполномоченными АПУ контролерами. В соответствии с п. 

4.1. упомянутого выше Положения [11] состав уполномоченных контролеров 
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формируется Комитетом по контролю АПУ из числа сертифицированных 

аудиторов, которые: 

 имеют действующий сертификат аудитора и опыт аудиторской 

деятельности по основному месту работы не менее 5 лет; 

 имеют свидетельство о прохождении тематического обучения и 

тестирования по вопросам проведения внешних проверок в АПУ; 

 не являются членами АПУ или Уполномоченными представителями АПУ в 

регионах; 

 не занимают должности в Секретариате АПУ и/или в Комитете по 

контролю качества аудиторских услуг; 

 кандидатуры согласованы с профильным комитетом. 

Плановая проверка субъекта аудиторской деятельности осуществляется 

бесплатно, затраты на проведение проверки покрываются за счет средств АПУ, 

полученных от внесения платы за включение в Реестр аудиторских фирм и 

аудиторов. Срок проведения этой проверки не может превышать 10 дней. 

Во время осуществления проверки контролеры исследуют документы 

субъекта аудиторской деятельности в соответствии с Программой проверки 

системы контроля качества аудиторских услуг и заполняют Контрольные листы 

по оценке наличия и соответствия системы контроля качества. Примеры 

Контрольных листов даны в приложениях 5, 6 ,7 и 8 у этому Положению [11]. 

В последний день проверки составляется Отчет по результатам проверки в 

2-х экземплярах. Один экземпляр этого Отчета остается у субъекта аудиторской 

деятельности. Второй экземпляр, на котором субъект аудиторской деятельности 

заверяет факт получения и согласие (или не согласие) с выводами контролеров, 

передается группой по проверке в Комитет по контролю АПУ. 

В случае признания субъекта аудиторской деятельности прошедшим 

проверку контроля качества аудиторских услуг, АПУ выдает ему Свидетельство о 

соответствии системы контроля качества, срок действия которого 5 лет, 

начиная с года, следующего за годом, в котором была осуществлена проверка. 

Если субъект аудиторской деятельности признается не прошедшим проверку 

системы контроля качества аудиторских услуг, АПУ устанавливает ему срок от 6 

до 12 месяцев с даты принятия этого решения для устранения недостатков 

системы контроля качества, после чего назначается повторная проверка. Все 

расходы на повторную проверку компенсируются за счет проверяемого субъекта. 

Размер и порядок оплаты за повторную проверку устанавливаются АПУ. 
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В случае неустранения недостатков в течение установленного срока, 

результаты проверки системы контроля качества такого субъекта аудиторской 

деятельности подлежат рассмотрению на Дисциплинарной комиссии АПУ для 

применения взысканий (в том числе в виде исключения из Реестра аудиторских 

фирм и аудиторов).  

Документы по проверке системы контроля качества аудиторских услуг 

подлежат хранению в течение 6 лет. 

Кроме того, необходимо помнить что, в соответствии с п. 2.5.3 Концепции 

обеспечения системы качества аудиторских услуг в Украине [9] для выполнения 

заданий по обязательному аудиту за периоды, которые начинаются с 01.01.2013 г. 

и/или позднее и для выполнения всех заданий по подтверждению достоверности 

информации за периоды, которые начинаются с 01.01.2015 г. и/или позднее, 

аудиторский фирмы и аудиторы обязаны получить подтверждение АПУ 

соответствия системы контроля качества аудиторских услуг требованиям 

ПНПКК 1 «Организация аудиторскими фирмами и аудиторами системы контроля 

качества аудиторских услуг» [5]. 

Однако, в соответствии с МСКК 1 [2] независимая программа внешних 

проверок не может заменить собственную внутреннюю программу мониторинга 

аудиторской фирмы. 

Пункт 48 МСКК 1 констатирует, что мониторинг должен: 

а) включать постоянный анализ и оценку системы контроля качества, в том 

числе периодическую проверку не менее одного завершеного аудиторського 

задания по каждому руководителю аудиторской проверки; 

б) устанавливать, что ответственность за процесс мониторинга 

возлагается на одного или нескольких партнеров или иных лиц, обладающих 

достаточным и надлежащим опытом и полномочиями для выполнения таких 

обязанностей; а так же 

в) предусматривать требование о том, что лица, выполняющие задание или 

обзорную проверку качества выполнения задания, не могут привлекаться к 

проверне такого задания. 
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В статье рассмотрены основные направления трансформации принципов 

бухгалтерского учета, обусловленные применением инновационных 

информационных технологий в субъектах хозяйствования. Определены принципы 

бухгалтерского учета, которые остаются неизменными в условиях 

информационной экономики и те, которые поддаются изменениям под 

воздействием информационных технологий. 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, информационные инновационные 

технологии, принципы бухгалтерского учета. 

 

Неоспоримым является тот факт, что на протяжении ХХ века происходило 

зарождение нового постиндустриального общества, которое в начале ХХІ века 

приобрело более конкретные отличия от предыдущих общественно-экономических 

формаций. В этот период приобретает определяющие черты постиндустриальная 

экономика, которая характеризуется возникновением новых явлений в сферах 

технологий, коммуникаций, финансов, торговли, внешнеэкономических связей, а, 

соответственно, и бухгалтерского учета. Эволюция бухгалтерского учета 

является вполне логичным продолжением процесса развития информационной 

экономики, поскольку в основе эволюции лежит идея адаптации под современные 

внутренние и внешние условия существования экономического пространства, 

состоящего из информации. Общеизвестные, устоявшиеся принципы 

бухгалтерского учета, соответствующие требованиям индустриального 

общества, постепенно исчерпали себя в существующей форме и требуют 

дальнейших изменений. 
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Проблемам формирования новой концепции бухгалтерского учета, 

соответствующей требованиям постиндустриального общества посвящены 

исследования таких украинских ученых как В. М. Жук, Г. Г. Кирейцев, С. Ф. Легенчук, 

Н. М. Малюга, М. С. Пушкарь, И. И. Яремко. Решением проблем использования 

информационно-коммуникационных технологий в бухгалтерском учете занимаются 

С. В. Ивахненков, А. С. Крутова, В. А. Осмятченко, М. М. Матюха.  

Целью данного исследования является выявление соответствия содержания 

принципов бухгалтерского учета, которые закреплены на законодательном уровне 

в Украине, требованиям, которые предъявляться к учетной информации 

пользователями в постиндустриальной экономике. 

Согласно ст. 4 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности в Украине», основными принципами бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности являются: 

1) осмотрительность - применение в бухгалтерском учете методов оценки, 

которые должны предотвращать занижение оценки обязательств и расходов и 

завышение оценки активов и доходов предприятия;  

2) полное освещение - финансовая отчетность должна содержать всю 

информацию о фактических и потенциальных последствиях хозяйственных 

операций и событий, способных повлиять на решения, принимаемые на ее основе;  

3) автономность - каждое предприятие рассматривается как юридическое 

лицо, обособленное от его владельцев, в связи с чем личное имущество и 

обязательства собственников не должны отражаться в финансовой отчетности 

предприятия;  

4) последовательность - постоянное (из года в год) применение 

предприятием избранной учетной политики. Изменение учетной политики 

возможно только в случаях, предусмотренных национальными положениями 

(стандартами) бухгалтерского учета, и должна быть обоснована и раскрыта в 

финансовой отчетности;  

5) непрерывность - оценка активов и обязательств предприятия 

осуществляется исходя из предположения, что его деятельность будет 

продолжаться;  

6) начисление и соответствие доходов и расходов - для определения 

финансового результата отчетного периода необходимо сравнить доходы 

отчетного периода с расходами, которые были осуществлены для получения этих 

доходов. При этом доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности в момент их возникновения, независимо от даты 

поступления или уплаты денежных средств;  

7) превалирование сущности над формой - операции учитываются в 

соответствии с их сущностью, а не только исходя из юридической формы;  
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8) историческая (фактическая) себестоимость - приоритетной является 

оценка активов предприятия, исходя из расходов на их производство и 

приобретение;  

9) единый денежный измеритель - измерение и обобщение всех 

хозяйственных операций предприятия в его финансовой отчетности 

осуществляется в единой денежной единице;  

10) периодичность - возможность распределения деятельности 

предприятия на определенные периоды времени с целью составления финансовой 

отчетности. 

После критической оценки системы принципов бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, закрепленной на законодательном уровне, следует 

отметить, что во многих исследованиях украинских ученых присутствуют 

предложения дополнить перечень принципов бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. 

Бочуля Т. В. предлагает, для приближения системы бухгалтерского учета к 

требованиям интегрированной адаптивной системы, следует руководствоваться 

следующими принципами: подчиненность общей логике управления, 

целесообразность приближения функций учета к управлению, делегирование 

полномочий, локализация информации, психологический климат, экономия времени, 

четкость, конкуренция в контроле, методологическая независимость [1]. 

Осмятченко В. В., дополняя существующие функции бухгалтерского учета 

(информационная, контрольная, аналитическая, управленческая) функцией прямой и 

обратной связи, предлагает включить в перечень принципов бухгалтерского учета 

– группу «принципы обеспечения», которая состоит из таких принципов как 

системность, открытость, совместимость, унификация, эффективность [2]. 

Сопко В. В., Сопко Вал. В. и Сопко О. В. основным принципом бухгалтерского 

учета считают принцип двойственности, кроме него, существенными принципами 

бухгалтерского учета ученые называют принципы: стоимостного измерения, 

доказательности, индивидуализации и персонификации, полноты, непрерывности 

(историзма), единицы учета (отделения собственника от предприятия), 

периодичности (учетного периода), начисления, регистрации дохода, соотношения 

[3].  

Голов С. Ф. предлагает заменить существующую систему принципов 

бухгалтерского учета и отчетности на принципы глобального учета, к ним ученый 

относит: принцип релевантной экономической совокупности; принцип начисления и 

(или) кассовый принцип; превалирование сущности над формой или формы над 

сущностью; принцип релевантного оценивания; чувствительность к риску; 

принцип сбалансированности денежных и неденежных измерителей; принцип 
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своевременности; принцип последовательности (если иное не указано 

пользователем); принцип репрезентативности [4]. 

В рамках данного исследования, попытаемся осуществить авторскую 

оценку действующей системы принципов бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в Украине. 

Принцип исторической (фактической) себестоимости является наиболее 

достоверным, с точки зрения одной группы исследователей и наименее 

приспособленным для принятия управленческих решений в режиме реального 

времени, с точки зрения другой группы исследователей. Рациональное зерно есть и 

в первом и во втором случае, хотя проблем с использованием рыночной стоимости 

при ведении бухгалтерского учета, с нашей точки зрения, все-таки больше. 

Учитывая, что в условиях применения информационных технологий, существуют 

реальные возможности для параллельного ведения учета по разной себестоимости 

(исторической (фактической), рыночной, прогнозной), считаем возможным 

предложить использования оценки по рыночным ценам при ведении управленческого 

учета, а в финансовом учете приоритетной считать историческую 

(фактическую) себестоимость. 

Измерение хозяйственных операций в денежной форме, показывающих в 

бухгалтерском учете кругооборот капитала организации и контролирующих его, 

происходит путем преобразования натуральных, условно-натуральных и трудовых 

показателей первичных учетных документов. Единый денежный измеритель 

объектов бухгалтерского учета позволяет производить регистрацию 

кругооборота капитала предприятия в системе бухгалтерских счетов, учетных 

регистрах и бухгалтерской отчетности. Оценка в условиях использования 

информационных технологий уже давно не может ограничиваться только 

единственной денежной единицей. Компьютерные программы для автоматизации 

учета, позволяют параллельно отражать хозяйственные операции в разных 

валютах (с учетом курсовых разниц). Отражение отчетных показателей 

деятельности предприятия в нескольких национальных валютах обеспечивает 

большую доступность и понятность отчетности для иностранных пользователей 

[5]. 

Принцип осмотрительности в экономической литературе часто 

рассматривают как принцип консерватизма или осторожности, который 

обеспечивает приоритетность оценки, которая обеспечивает самую низкую 

стоимость или прибыль. С помощью принципа осмотрительности завышенные 

оценки исторической (фактической) себестоимости корректируются в 

соответствии с рыночными ценами. Устройства автоматической фиксации 

параметров хозяйственных операций предотвращают влияние человеческого 

фактора на завышения или занижения реальной стоимости объектов учета. Также, 
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при применении автоматизированной системы бухгалтерского учета улучшается 

контрольная функция данного принципа при отражении понесенных расходов и 

полученных доходов. 

Давая критическую оценку принципа полного освещения, автор данного 

исследования согласна с мнением П. Л. Сука, который отмечает, что «современная 

электронная техника позволяет накапливать большие объемы информации. Но 

здесь нужно иметь здравый смысл - ограничение объема информации не должно 

регулироваться только ограничениями компьютерной техники. Главным критерием 

является человеческие возможности к осмыслению и использования накопленной 

информации» [6]. Кроме того, автоматизированная система бухгалтерского учета 

позволяет вести учет, контроль и анализ в реальном режиме отражения операций, 

дает дополнительную защиту достоверности информации о хозяйственных 

процессах. 

Применение принципа последовательности предусматривает формирование 

и соблюдение предприятием его учетной политики. Выбор конкретных методов по 

элементов учетной политики приводит к тому, что уровень финансовых 

результатов можно изменить через методы оценки. В конечном итоге это 

приводит к тому, что на размере прибыли сказывается субъективный характер, 

поскольку он зависит от выбора процедур и методов учета. В условиях применения 

компьютерных технологий становится возможным моделирование базовых 

подходов по формированию основных элементов учетной политики, которые 

наиболее экономически целесообразны для конкретного предприятия и 

приспособлены для гибких изменений в современных условиях хозяйствования. 

Рассматривая непрерывность как один из принципов бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности в Украине, С. Ф. Голов, утверждает, что «принцип 

непрерывности теряет смысл, если целью бухгалтерского учета является оценка 

стоимости бизнеса. В этом случае даже при наличии допущения непрерывности 

деятельности активы и обязательства будут оцениваться по рыночным ценам. 

Исходя из этого такой принцип не имеет самостоятельного значения для 

многоцелевого учета» [7]. 

С помощью компьютерных программ, принцип автономности может быть 

использован не только для отдельного отображения имущества собственника и 

имущества предприятия, но и для большей детализации учетной и информации по 

отдельным сегментам деятельности, филиалам, представительствам, 

обособленным структурным подразделениям. Автоматизированная система 

бухгалтерского учета дает возможность получать обобщенную информацию о 

финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия по его 

структурным подразделениям, а также обобщенную информацию, касающуюся 

предприятия в целом.  
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Влияние информационных технологий на применение принципа начисления и 

соответствия доходов и расходов состоит в следующем. Применение 

информационных технологий повышает оперативность определения финансового 

результата еще до завершения отчетного периода. Сравнивая доходы и расходы 

предприятия по каждой хозяйственной операции можно определять ее финансовый 

результат на любой момент времени. Благодаря оперативному расчета прибыли 

(убытка) после реализации каждой хозяйственной операции можно определять 

эффективность деятельности предприятия и оперативно корректировать ее в 

случае выявления негативных тенденций.  

Применение современных компьютерных технологий не приводит к 

существенным изменениям принципа превалирования сущности над формой, 

поскольку внесение информации о фактах хозяйственной жизни в систему 

бухгалтерского учета осуществляется человеком, который определяет 

экономическую сущность конкретной хозяйственной операции. 

Значение принципа периодичности с одной стороны теряет свою 

значимость, по сколько баланс и отчет о финансовых результатах в 

автоматизированной системе учета может быть осуществлено на произвольно 

выбранный момент (отрезок) времени; с другой стороны – отчетная информация 

за равные промежутки времени является важной информационной базой для 

расчёта аналитических показателей и прогноза будущей деятельности. 

Итак, принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 

закрепленные на законодательном уровне в Украине, в условиях широкого 

распространения и применения компьютерных технологий приобретают другую 

окраску. Принципы учета обогащаются и конкретизируются в результате 

применения их в практической деятельности и приобретения опыта 

человечеством. Вышеизложенные принципы учета не исчезают и не заменяются на 

другие, в условиях использования компьютерных технологий ─ оптимизируются 

лишь способы их использования в конкретных экономических ситуациях на 

предприятии. 
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БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ЗА  ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ 

АНАЛИЗ 

 

Доц.д-р Марко Тимчев, УНСС, катедра „Счетоводство и анализ” 

 

Анотация: В доклада се разглеждат основни направления за 

усъвършенстване на методологията и методиката на науката „Финансово-

стопански бизнес анализ”. Аргументира се необходимостта от промени от 

научно-изследователски, теоретико-методологичен и приложен 

характер.Посочват се направления за привеждане на наукометричните параметри 

на “Financial Business Analysis”, в съответствие с  европейските и световни 

стандарти. Доказва се необходимостта от интегриране на финансово-

стопанския бизнес анализ в рамките на система за балансиран бизнес анализ 

“Balanced Scorecard Method of Analysis”. Извеждат се потребности от интегриране 

със системите: “SWOT and SWOT-Pest Method of Analysis” и методиката за анализ и 

оценка на риска от несъстоятелност (банкрут) - “Z-Score Method of Analysis”, “ZETA 

- Score Method of Analysis” and, “Security Financial Business Analysis”. 

Аргументирана е теза за трансформиране на методологията и методиката 

на финансово-стопанския бизнес анализ в система „Балансиран бизнес анализ на 

предприятието. 

 

Abstract: In the report, key directions are examined for decisively improvement of 

the methodology and methods in the science „Financial Business Analysis”. An examination 

of the current condition of the methodology and methods for financial business analysis of 

the enterprise (the company) shall be made. The necessity of global and quick changes by 

research methodological, teaching and practical applied character is established. The key 

directions for leading scientometrics and science teaching parameters of  ‗Financial 

Business Analysis” are shown in accordance with the international approved European and 

World standards. The necessity of integration of financial business analysis within the 

system for balanced business analysis “Balanced Scorecard Method of Analysis” is well 

grounded.  

The necessities of extending in the integration processes in the direction of the 

systems: “SWOT and SWOT-Pest Method of Analysis” shall be leaded so as the methods 

for analysis and estimation of the risk against financial insolvency (bankrupt) - “Z-Score 

Method of Analysis”, “ZETA - Score Method of Analysis” and, “Security Financial Business 

Analysis”. The author upholds the thesis for the transformation of the methodology and 
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methods of the financial economic (business) analysis in system ‗Balanced business 

analysis of the enterprise (the company)”. 

Ключови думи: анализ, финансов, бизнес, “Balanced Scorecard Analysis”, 

“SWOT – Method of Analysis”, наука, наукометрия, иконометрия, несъстоятелност, 

банкрут, микроикономикс, методика, бизнес метрика 

 

Key words: analysis, financial, business, “Balanced Scorecard Analysis”, “SWOT – 

Method of Analysis”, science, scientometrics, econometrics, insolvency, bankrupt, 

microeconomics, methods, business metrics 

 

Финансово-стопанският бизнес анализ (ФСА)  на предприятието (фирмата)  

трябва да  се усъвършенства в теоретико-методологичен и приложен аспект.  

Необходимо е откъсване от някои банални методи и модели и ориентация 

към методологически инструментариум, съответстващ на утвърдените 

стандарти във финансовия бизнес анализ “Financial Business Analysis” в Европа и 

света. 

Боравенето с традиционната методология на системата за комплексен 

анализ, популярна у нас в близкото минало, вече не е достатъчно. 

Целесъобразно е по – тясно интегриране на финансово-стопанския анализ в 

единен модел с анатгардните методологии на “Financial Business Analysis” .  

В този смисъл: 

Предмет на финансово-стопанския (бизнес) анализ (ФСА) на предприятието 

(фирмата) са микроикономическите бизнес процеси, свързани с трансформациите 

и използването на капитала във фазите на маркетинговата, инвестиционната, 

оперативната и финансовата дейност и системата за защита от 

несъстоятелност (банкрут) на предприятието (фирмата).  

Обект на ФСА е микроикономиката, респ. състоянието,  управлението 

ирезултатите от  използването на активите, капиталите и цялостната 

финансово-стопанска дейност на предприятието. 

Метод на ФСА от философско-епистемологична гл.т. (Вж.Popper, K. The 

Logic of Scientific Discovery, London and New York, Routlegre, 1980.)  е позициониран 

между неговия предмет и обект и се нуждае от нов и развиващ се арсенал от 

способи.  

Променливата и многопараметрична  пазарна реалност предполага 

методологично и организационно разгръщане на видове финансово-стопански 

бизнес анализ.  

Бизнес метриката на ФСА предполага субординация межзу ключовите 

видове - предварителен (базисен), оперативен, оперативно-прогностичен, текущ 

и последващ ФСА. Видовете анализ се интегрират на принципа на моделиране на 

финансовите  и стопански ситуации (в хоризонтален, вертикален и интегрален 
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аспект). “Financial Business Analysis”- ФСА трябва да се разглежда в 

пространствен, ситуационен и динамичен аспект, имплицитно на характера на 

пазарно-конкурентните ситуации. 

Трябва да се търсят методи за стиковане на видовете ФСА по правилата 

на моделната и съвременна бизнес метрика и иконометрия (Вж.Анди Нийли, 

«Бизнес метрика‘).  

Методите на индукцията, дедукцията, традукцията, анализа и синтеза би 

следвало да се интегрират с метода на икономическата интуиция.  

Методологията (методиката) на ФСА трябва да съответства на следните 

принципи: 

1. Методологично съобразяване със статиката и динамиката на 

предприятието – интегриране между периодичния, оперативния, текущия и 

последващ анализи; 

2. Осигуряване на възможности за наблюдение на динамичната пазарна 

конюнктура.  

3. Разграничаване на силните и слаби страни на фирмата, мястото в 

пазарното пространство и стратегията по отношение на  конкурентите – 

«SWOT Method of Analysis”; 

4. Настройка на методологията  на анализа във фокуса разходите, 

себестойността, печалбата и рентабилността като водещи критерии за оценка 

на ефективността. Позициониране на печалбата като централен обект на 

анализа, респ. на анализа «Разходи – Обем – Печалба» - CVP Method of Analysis.  

6. Ориентация на ФСА към оценка на капитала, капиталовата структура ,  

и към цялостния стратегически и опертивен бюджетен процес, инвестиционната, 

производствената, маркетинговата, финансовата дейност и финансовата 

стабилност на фирмата (Z-Score Method of Analysis). 

Съвременната микроикономика на предприятието налага потребност от 

гъвкава и ефективна методическа схема за ФСА.  В нея трябва да се включат 

иновативни  елементи и методи на бизнес метрика (Вж.Фиг.1): 

 ФСА трябва да се базира на комплексен, системен и балансиран подход. 

Бизнесът трябва да се анализира и управлява като сложен обект, фокусиращ в 

себе си множество дейности, аспекти и параметри. Анализът трябва да е 

съобразен с   принципите на   балансираната система от показатели , т.н. 

„Balanced Scorecard Business  Analysis”, създадена от проф. Д.Нортън и проф. Р. 

Каплан. 

Философията на “Balanced Scorecard Analysis” утвърждава ключовото 

значение на финансовите показатели за оценка на бизнеса, но подчертава 

необходимостта от тяхната задължителна интерпретация с достатъчно 

параметри от нефинансов характер.  

Целта е да се анализира в детайли взаимната връзка и обусловеност  между 

определящите аспекти на  дейността на предприятието, обуславящи основните 
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компоненти (перспективи)  на балансираната система от показатели за анализ 

BSc  (Вж. Фиг.1 и Фиг.3). 

Традиционната методическа схема на ФСА (Вж.Фиг.2) може да бъде 

променена в съответствие с особеностите на пазарното пространство. 

В традиционната методическа схема на анализа (Вж.Фигура 2) могат да 

бъдат направени много съществени подобрения. Те произтичат от 

позиционирането на предприятието на пазара сред конкурентите, 

установяването на особеностите на предприятието “SWOT and SWOT – Pest 

Method of Analysis”, централната роля на финансовите резултати, 

рентабилността, финансовото състояние, финансовата стабилност. 

Съществени методологични промени в методологията на ФСА се налагат от 

новите факторни модели, свързани с микроикономическата интерпретация на 

ключови маржинални обекти като: пределните величини и производствените 

функции. 

Математическият инструментариум на размитата логика и размитите 

множества “Fuzzy logic Analysis” вече се прилага в методологията на анализа на 

финансовото състояние и конкурентоспособността.  

 

 

(Фиг.1) 

ВИЗИЯ

НА

ФИРМАТА

СТРАТЕГИЯ

НА

ФИРМАТА

МИСИЯ

НА

ФИРМАТА
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МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСОВ БИЗНЕС АНАЛИЗ НА ФИРМАТА 

 

Фиг.2 

Финансово-стопанският бизнес анализ на предприятието - трябва да се 

ориентира към принципите на методологията  „Balanced Scorecard Method of 

Business Analysis”. По този начин ФСА се освобождава от липсата на пазарна 

гъвкавост и някои  едностранчиви количествени методи.  

 

Анализ  на финансовия резултат на фирта 

EBIT, Net Profit and ROS. 

Маркетингов анализ, анализ на  финансовата 
стабилност, бюджетиране и инвестиционен 

избор - SWOT Method of Analysis 

Анализ на 

раходите 

Анализ на 
оперативната 

дейност 
продажбите 

Анализ на  

приходите 

Анализ на 
активите 

Assets Analysis  

Анализ на 
капиталите   

Capitals 
DDDddDDDebts 

Анализ на финансовата стабилност и 
риска от финансова несъстоятелност  

“Z-Score Method of Analysis”  

Анализ на  рентабилността и  
икономическата добавена стойност 

„ROA, ROE, ROS – EVA and WASS 
Assets,стойноствъзвръщаемостта на капитала 
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Методика за балансиран бизнес анализ на фирмата 

„Balanced Scorecard  Business Analysis” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Фиг.3) 

Анализът и оценката на риска от финансова несъстоятелност (банкрут) се 

реализира посредством различни методи за т.н. дискриминантно изследване на 

функции: 

1. ”Z-Score Method of Analysis” и “ZETA- Score Method of Analysis” на проф.д-р 

Едуърд Алтман. 

2. ”Z-Score Methods of Analysis” на проф. Фулмър, проф. Спрингейт, проф. 

Тафлър и  проф. Лис. и др. 

Считаме, че при основния фунционален модел на “Security Financial Method of 

Accountig Analysis” на проф. д-р Едуърд Алтман (USA) може да се използват 

следните групи показатели: 

Liquidity Ratios – Коефициенти на  ликвидност 

 
Какви трябва да 

бъдем за 

акционерите, за 

да преуспеем 

финансово? 

 

 

Показатели 

 

Какви трябва да 

бъдем за потре-

бителите, за да 

реализираме 

нашата мисия? 

Какви процеси 

трябва да подоб-

рим, за да задо-

волим нашите и 

на акционерите 

потребности? 

Как трябва да 

развием своите 

способности за 

изменения и усъ-

вършенстване? 

Мисия и 

стратегия 

Цели 

Показатели 

Задачи 

Инициативи 

Цели 

Показатели 

Задачи 

Инициативи 

Цели 

Показатели 

Задачи 

Инициативи 

Цели 

Показатели 

Задачи 

Инициативи 

Финанси 

Вътрешни 

бизнес процеси 

Потребители 

Обучение и 

развитие 
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Gearing ratios - Показатели за структура на капитала (коефициенти за 

финансова стабилност) 

Profitability ratios – Коефициенти за  рентабилност 

Проф.д-р Eдуърд Алтман разработва и непрекъснато усъвършенства 

методиката за дискриминантен анализ ”Z-Score Method of Analysis” с цел 

постигане на по-висока чувствителност на базата на специфична функционална 

зависимост. 
В условията на динамичен пазар и конкуренция интерес представляват т.н. 

многопараметрични (клъстерни) методи за сравнителен анализ. Клъстерните 

методи могат да намерят приложение при  анализа на съотношенията между 

конкуриращи се фирми.  

Един подходящ метод за балансиран бизнес анализ на пазарния рейтинг , 

конкурентноспособността, ефективността, финансовата стабилност на 

предприятието  е т.н.  – „Многопараметричен метод на разстоянията”. 

Методът на разстоянията е свързан с определяне на условно разстояние до 

предварително дефиниран  „обект-еталон‘. Той може да бъде - конкурентно 

изделие, конкурираща се фирма, функционално звено – център на отговорност, 

източник на вътрешнофирмени бизнес процеси и др. Обектът, възприет за еталон 

се дефинира от най-добрите, респ. максималните значения на сравняваните 

параметри (показатели). 

Базисната зависимост, върху която се изгражда методиката на 

многопараметричния бизнес анализ има следния формално-математически вид:  

 

𝑅𝑒𝑡 =    1− 𝑘.
𝑃(𝑖)

𝑃𝑚(𝑖)

𝑚

𝑖=1

 

2
2

 

Където: 

Ret  – условно математическо разстояние до обекта – „еталон”, 

притежаващ най-добрите (като правило максималните) значения на 

сравняваните параметри (показатели). 

k  – коефициент на значимост на анализирания показател, обект  на  

сравнителния  бизнес анализ. 

P(i)  – числово значение на i -я сравняван показател от множеството 

показатели, обекти на клъстерния анализ. 

Pm(i)  – максимално числово – стойностно значение на i – я сравняван 

показател от множеството показатели, обекти на клъстерния анализ. 

i =  1†††.m – брой на показателите  (стойностни характеристики) на 

сравняваните обекти на бизнес анализа. 
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Многопараметричният анализ посредством сравнения на  

’клъстери‘(многопараметрични формации от показатели) може да се използва  в   

четирите направления на балансираната система за анализ „Balanced Scorecard 

Business Analysis”. Показателите от четирите групи, могат се анализират 

направо или след елементарни математически преобразувания. 

Балансираният бизнес анализ е ориентиран към ключовите направления,  

определящи облика  на конкуриращата се фирма – качество на продукцията 

(работи, услуги и др.резултати), ефективност на вътрешнофирмените бизнес 

процеси, финансови резултати, финансовата стабилност, рентабилност и риск 

от финансова несъстоятелност. 

 Анализът на конкурентоспособността на продукцията от основната 

(обичайната) дейност на фирмата е свързан с установяване на  разликата между 

собствените технико-икономически параметри на изделията и тези, постигнати 

от фирмите конкуренти.   Посредством  математически разчети чрез клъстерния 

метод на разстоянията може да се  установят отстоянията до т.н. ”условно 

изделие – еталон”, дефинирано от най-добрите (максималните по значение) 

параметри, постигнати от конкуриращите се фирми от даден бранш (отрасъл, 

подотрасъл, пазарен сегмент).    

 На база на данните за условното разстояние до обекта (изделието) – 

’еталон”(Ret), дефинирано от най-добрите (максималните по стойност ) параметри, 

може да се получи т.н. индивидуален коефициент за конкурентноспособност - (Ki): 

 

𝑲𝒊 =
𝟏

𝟏+𝑹𝒆𝒕
        Оптималното значение на Ki  e  =  1.00 

 

 Всяко отклонение на коефициента  (Ki) под единица показва степен на 

намаление на индивидуалната конкурентоспособност на изделието, респ. на 

конкуриращата се фирма - производител. 

 Конкурентноспособността на предприятието трябва да се възприема и в по-

широк смисъл. В системата от обекти на анализа трябва да се включат и показатели, 

характеризиращи ефективността на бизнеса, финансовите резултати, финансовата 

стабилност, рентабилността и риска от финансова несъстоятелност . 

 При анализа на конкурентоспособността могат да се използват  и следните 

функционални зависимости:  

     SLS(k) = Q(k) x P(k) 

     D(k)= Q(k):Q 

R(K) = SLS(K) : SLS 

 

където: Q(k) и Q - количество на конкурентоспособната и цялата атестирана 

продукция в предприятието; 
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P(k) – средна конкурентна цена на конкурентоспособната продукция; 

SLS(K) И SLS – СТОЙНОСТ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНАТА И ЦЯЛАТА ПРОДУКЦИЯ 

(ПРОДАЖБИ); 

R(k) – равнище на конкурентоспособност на продукцията в предприятието; 

 

 Представените функционални зависимости могат да се изследват чрез 

детерминиран факторен анализ по иконометричните методи на ФСА, в т.ч. и 

посредством интегрален способ за анализ. 

 Предлаганият подход за анализ на конкурентоспособността се отразява 

съществено върху методологията за анализ на разходите, себестойността, 

финансовите резултати и рентабилността. 

 В системата от обекти на ФСА трябва да се включат показатели от  

ключовите направления  (перспективи) на системата за балансиран бизнес анализ 

BSc. 

 Иновативните подходи в методологията на ФСА предполагат нетрадиционни 

форми на организация, съобразени със спецификата на финансово-стопанската 

дейност на предприятията в условия на динамичен пазар и неопределеност. 
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Аомвзте кЭ ЭкЭиедЭ кЭ потлжтеЯлтл нЭдЯетев кЭ 

ЮуиаЭнозетв екбпотнеЭике мнвбмнеятея 

 

Доц. д-р Росица Иванова 

УНСС, катедра “Счетоводство и анализ” 

 

Резюме 

В съответствие с европейската стратегия за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж българските индустриални предприятия следва да се 

развиват устойчиво. На мениджмънта на всяко предприятие е необходима 

информация както за неговото финансово-икономическо състояние и 

перспективите за финансова и пазарна стабилност, така и за социалните и 

екологични аспекти на бизнеса в оперативен и дългосрочен план.  

В доклада се разглеждат аспектите на устойчивото развитие на 

индустриалните предприятия в тяхното единство, взаимни връзки и зависимости. 

Поставената цел е достигане до теоретично обоснована и практически 

приложима система от показатели за анализ и оценка на устойчивото развитие 

на предприятията от индустриалния сектор на България. 

 

Ключови думи:  устойчиво развитие, анализ,  методика,  показатели,  

стратегия 

 

Aspects of the Analysis of Bulgarian Industrial Organisations’ 

Sustainable Development 

 

Assoc. Prof. Dr. Rositsa Ivanova 

UNWE, Department of Accounting and Analysis 

 

Abstract 

In compliance with the European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 

the Bulgarian industrial organisations should develop in sustainable manner. Every 

organisation’s management needs information both for its financial and economic position 

and its perspectives for financial and market stability, and for the social and environmental 

aspects of the business in operational and long-term plan.  
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This report highlights the aspects of industrial organisations’ sustainable development 

in their integrity, mutual relations and dependences. The aim is to reach a theoretically 

substantiated and practically applicable system of indicators for analysis and assessment of 

sustainable development of the organisations from the industrial sector in Bulgaria. 

 

Keywords: sustainable development, analysis, methodology, indicators, strategy 

 

 

Въведение 

Паралелно с икономическия растеж мениджмънтът на предприятието следва 

да насочи своето внимание и към социалните и екологични аспекти на бизнеса. 

Концепцията за устойчиво развитие означава постигане на икономически растеж, 

който може да удовлетвори потребностите на обществото от благосъстояние в 

дългосрочен аспект, като не се лишават бъдещите поколения от възможността 

да задоволят своите потребности. За целта следва да се разработват и 

прилагат стратегии за икономически растеж, съобразени както с опазването, 

възстановяването и подобряването на околната среда и на биологичното 

равновесие на нашата планета, така и със социалното развитие на персонала и 

сътрудниците на предприятията от стопанската практика.  

Устойчивото развитие на предприятието е система от компоненти, между 

които обективно се формират взаимни връзки и зависимости (вж. схема 1).  

 

Схема 1 

Компоненти на устойчивото развитие на предприятието 

 

Разглеждано в  триединството между икономическото, социалното и 

екологичното развитие на бизнеса устойчивото развитие е важно конкурентно 

предимство за всяко предприятие. Ако предприятието не предприеме действия за 

финансова стабилност и устойчиви промени в своето представяне на 

Устойчиво 
развитие

Икономически 
растеж

Социална 
отговорност

Опазване на 
околната среда
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конкурентния пазар в съответствие със социалните и екологични аспекти на 

своята дейност то ще загуби това свое конкурентно предимство.  

Устойчиво развитие на предприятието има различни аспекти: управленски, 

икономически, социални и екологични. Стремежът е постигане на икономически 

растеж чрез: използване на безотпадни технологии и възобновими суровини; 

устойчиво запазване експлоатацията на природните ресурси; намаление на 

разходите за производство; увеличение на разходите за опазване и 

възстановяване на околната среда; повишаване на производителността на труда; 

социално развитие на трудовия колектив; повишаване привлекателността на 

предлаганите продукти; оптимизиране на вътрешните бизнес процеси; 

оптимизиране на управлението и неговата ефективност и др. От съществено 

значение е да се постигне баланс между различните аспекти на устойчивото 

развитие на предприятието като се анализира и оцени влиянието на системата 

от фактори, които го обуславят. Не без значение са и клиентите на 

предприятието. Тази връзка е двустранна. От една страна, клиентите трябва да 

получават информация относно тенденциите за устойчивото развитие на 

предприятието и да станат коректив на неговата дейност в този апект. От 

друга страна, мениджмънтът на предприятието следва да предприема действия, 

насочени към ориентиране на клиентите към идеите на устойчивото развитие и 

отговорно отношение към предлаганите продукти и околната среда.  

Тук следва да се отбележи, че в България не се прилага теоретично 

обоснована комплексна методика за анализ на устойчивото развитие на 

индустриалните предприятия. Използват се основно показатели за анализ и 

оценка на финансово-икономическото състояние на предприятията. А тези 

предприятия са основен замърсител на околната среда. В момента екологичните и 

социални аспекти на дейността на индустриалните предприятия в определена 

степен се игнорират. 

Посоченото определя актуалността на въпроса за методиката за анализ на 

устойчивото развитие на индустриалните предприятия.  

Достигането до теоретично обоснована и приложима в стопанската 

практика методика за анализ изисква да се разработи както система от 

показатели, така и да се обосноват етапите на анализа на устойчивото 

развитие на предприятието.  

 

Изложение 

Разработването на съвременна методика за анализ и оценка на устойчивото 

развитие на индустиалното предприятие предлолага решаване на определени 

задачи. По-важните от тях са:  
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1) Повишаване на ефективността на управлението. Устойчивото развитие 

предполага преминаване от управление по функционални центрове на отговорност 

(функционален подход) към процесен подход на управление на предприятието и 

неговата дейност. Предприятието се разглежда като система от вътрешни 

бизнес процеси, които следва да се обслужват и управляват ефективно. 

Значенията на ключовите показатели за анализ и оценка на устойчивото му 

развитие зависят непосредствено от оптимизирането на технологическите, 

информационните, организационните и др. елементи на вътрешните бизнес 

процеси. 

2) Утвърждаване на стратегическия мениджмънт като фактор за устойчиво 

развитие на предприятието. Провеждането на ефективен стратегически 

мениджмънт създава конкуренти предимства, посредством увеличаване на 

добавената стойност в предлаганите от предприятието продукти, и оказва 

позитивно влияние  околната среда. 

3) Повишаване на гъвкавостта и адаптивността на бизнеса. Пазарната 

конкуренция и стесняването на пазарните ниши, в които може да се развива 

проспериращ бизнес, обективно намаляват възможностите на индустриалното 

предприятие да създава и увеличава стойността за клиента.  

4) Утвърждаване на новите изисквания към персонала на предприятието. В 

съвременните условия на пазарна конкуренция, глобализация и бурно развитие на 

информационните и комуникационни технологии възникват нови изисквания към 

персонала на предприятието за притежание на знания, умения и компетенции. 

Това е обективна предпоставка за перманентно осъвременяване на знанията на 

персонала посредством подходящи форми на обучение и квалификация.  

5) Повишаване на ефективността на управлението на информацията. В 

съвременните условия информацията се превръща в основен ресурс за 

индустриалното предприятие. Лошото управление на информацията може да 

предизвика редица негативни ситуации за бизнеса, както и за финансовата и 

пазарна стабилност на предприятието. Приложението на съвременните 

информационни технологии в стопанската практика налага необходимостта от 

ефективно управление и защита на информацията. 

В специализираната литература в страната се предлага система от 

показатели за анализ на устойчивото развитие на ниво индустирални зони.
1
 В 

тази система се включват следните по-важни показатели: ръст на промишленото 

производство, на оборота и на продажбите; производителност на труда; разходи 

за научно-изследователска и развойна дейност; оборот от иновации; консумирана 

енергия, вода и материали; емисии на парникови газове, киселинообразуващи 

                                                           

1
 Недева И., ‗Методика за оценка на устойчивото развитие на индустриални зони‘, Научни трудове 

на Русенски университет ‗Ангел Кънчев‘, 2010, том 49, серия 1.2, с.99.  
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вещества, озонови прекурсори, прахови частици, тежки метали; третирани и 

заустени отпадъчни води; генерирани отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци; 

рециклирани отпадъци; внедрени системи за управление на околната среда; 

продукти с присъден знак за екомаркировка; разходи за опазване и възстановяване 

на околната среда; наложени санкции и глоби за замърсяване на околната среда, в 

съответствие с действащите нормативни документи; различия в заплащането 

между половете; тежки трудови злополуки; заети лица; средна работна заплата 

на заетите лица и др. 

В стопанската практика в страната също се разглежда въпроса за 

устойчивото развитие на индустриалните предприятия. Така например, ‗Кока 

Кола – Хеленик‘, България приема устойчивото развитие като основен бизнес 

приоритет.
2
 Предприятието измерва своето пазарно и обществено представяне 

в четири ключови области: околна среда;  общество; работна среда и пазар. Към 

всяка от тези области се приемат общо седем приоритета. Те са: управление на 

водните ресурси, управление на енергията и климата, опаковки и рециклиране 

(околна среда); управление на взаимоотношенията с клиентите и създаване на 

здравословни условия за всички потребители на предлаганите продукти, както и 

развитие на местните общини (общество); развитие на персонала (работна 

среда); управление на взаимоотношенията с доставчиците (пазар). По същество 

посочените области и приоритети са израз на приложението на балансираната 

система от показатели за анализ на цялостната дейност на предприятието в 

контекста на идеите и принципите на устойчивото развитие. В тази система са 

обхванати както взаимоотношенията с клиентите и доставчиците, така и 

развитието и усъвършенстването на персонала, както и опазването и 

възстановяването на околната среда. Считаме, че в системата от показатели 

следва да се включат и такива, които измерват икономическия растеж на 

предприятието. 

По наше виждане, при анализа и оценката на устойчивото развитие на 

предприятието следва да се използва балансирана система от показатели. 

Необходимо е да се постигне действителен баланс между показателите, 

измерващи отделните компоненти на устойчивото развитие. 

Считаме, че балансираната система може да обхване комплексно следните 

групи и конкретни показатели за анализ и оценка на устойчивото развитие на 

предприятието:  

1. Показатели за анализ и оценка на финансово-икономическото състояние на 

предприятието: 

                                                           

2
 Цонкова Г., ‗Устойчивото развитие – основен бизнес приоритет на Кока Кола – Хеленик, 

България‘, м.март 2011 г. 
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- показатели, характеризиращи капиталовата структура на 

предприятието, напр.: коефициент на автономност; коефициент на финансова 

автономност; коефициент на задлъжнялост; структура на собствения капитал; 

структура на пасивите; 

- показатели, характеризиращи имуществената структура на 

предприятието; 

- показатели, характеризиращи ликвидността и платежоспособността; 

- показатели, характеризиращи динамиката на финансовите резултати, 

приходите и разходите, в т.ч. от оперативната дейност на предприятието, напр.: 

ръст на общата сума на приходите; ръст на приходите от продажби и др., разходи 

за опазване и въстановяване на околната среда (екологични разходи); разходи за 

амортизация на дълготрайните материални активи с екологично предназначение 

и др.; 

- показатели, характеризиращи ефективността от използването на 

производствените ресурси, напр.: производсителност на труда; коефициенти на 

натовареност и поглъщаемост на дълготрайните материални активи; 

материалоотдаване и материалоемкост на материалните ресурси;  

- показатели за анализ на осигуреността и използването на 

дълготрайните материални активи с екологично предназначение; 

- показатели, характеризиращи ефективността на приходите и на 

разходите, в т.ч. напр. за анализ на ефективността на екологичните разходи; 

- показатели за анализ на рентабилността, определена въз основа на 

различни бази: разходи и себестойност; приходи; продажби; целия капитал; 

собствения капитал; активи; производствени активи; 

- показатели за анализ и оценка на темпа на вътрешен растеж и на темпа 

на устойчив растеж на предприятието в широк и в тесен смисъл; 

- показатели за комплексна оценка на ефективността на цялостната 

дейност на предприятието. 

2. Показатели за анализ и оценка на социалния аспект (социалната 

отговорност) на устойчивото развитие на предприятието: 

- показатели за анализ на осигуреността на индустриалното предприятие 

с работна сила, напр: числен състав и структура на персонала (пол, възраст, 

образователен ценз, знания, умения, компетенции и други критерии); движение на 

персонала (коефициенти на оборота на постъпилите и на напусналите лица от 

персонала, коефициенти на стабилност и на текучество на персонала); 

квалификация на персонала; брой на лицата, включени в курсове за обучение и 

повишаване на квалификацията; организиране на система за учене през целия 

живот и др.; 
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- показатели за анализ на условията на труд, напр.: брой на тежките 

трудови злополуки, в т.ч. с фатален изход; брой на пострадалите при трудови 

злополуки в предприятието; брой на професионално заболелите лица от персонала; 

брой на ползваните болнични дни; наличие на система за управление на 

здравословните и безопасни условия на труд и др.; 

- показатели за анализ на използването на работното време, напр. 

допуснати целодневни и вътрешносменни загуби на работно време; 

- показатели за анализ на разходите за персонала, напр: средна работна 

заплата на едно лице от персонала; средна работна заплата на един основен 

работник; неравнопоставеност на заплащането по полов признак; разходи за 

повишаване на квалификацията на персонала; разходи за защита здравето и 

безопасността на работниците и служителите и др. 

3. Показатели за анализ на екологичните аспекти на устойчивото развитие 

на предприятието, в съответствие с общата класификация на направленията за 

околната среда, приета през 1994 г. от Организацията на обединените нации и 

Европейските статистици и счетоводители, заменена през 2000 г. с нова версия. 

В системата могат да се включат показатели в следните направления: 

- за устойчиво управление на водите (отпадъчни води и оборотно 

водоснабдяване) в съответствие с Директивата за водата 2000/60 на 

Европейския съюз. Напр. показатели за анализ и оценка на третираните и 

заустени отпадъчни води и др.; 

- за устойчиво управление на въздуха, напр. за анализ и оценка на: 

концентрацията на тежки метали; емисии на парникови газове; 

киселинообразуващи вещества; прахови частици и др.; 

- за опазване на почвата и подпочвените води;  

- за опазване на биологичното разнообразие и защитените територии и 

обекти;  

- за ловните и рибни стопански мероприятия;  

- за отпадъците, напр.: общо количество генерирани отпадъци, в т.ч. 

опасни отпадъци; количество генериран отпадък при производството на единица 

от съответните продукти и др.; относителен дял на рециклираните отпадъци в 

общото количество на генерираните отпадъци и др.; 

- за шума. 

Системата от бизнес показатели за анализ и оценка на опазването и 

възстановяването на околната среда може да се обвърже с различни аспекти от 

дейността на индустриалните предприятия в това направление. Например: 

внедрени системи за управление на околната среда; прозвеждани и предлагани 

продукти с присъден знак за екомаркировка; наличие на система за събиране на 

отпадъците; размер и динамика на разходите за опазване и възстановяване на 
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околната среда; оптимизация на собствения транспорт напр. посредством 

електронно обучение на шофьорите по безопасно и еко шофиране и др. Не без 

значение в това отношение са наложените санкции и глоби на предприятието за 

замърсяване на околната среда, в съответствие с действащите нормативни 

документи. 

Предложената система от показатели за анализ и оценка на устойчивото 

развитие на индустриалните предприятия е примерна. Тя е от отворен тип. 

Показателите в различните направления на устойчивото развитие могат да се 

променят в количествено и в съдържателно отношение чрез разширяване или 

намаляване на техния обхват съобразно специфичните особености на дейността 

на предприятието, както и на външните условия, при които то осъществява 

дейността си. Например: икономическите, социалните и екологични особености 

на територията, на която предприятието осъществява дейността си; целите, 

задачите и поставените приоритети в националните, областни и общински 

стратегии и планове за развитие в съответствие с директивите и 

регламентите на Европейския съюз в областта на устойчивото развитие на 

предприятията от индустриалния сектор.  

 

Заключение 

Анализът и оценката на устойчивото развитие на индустриалните 

предприятия осигурява важна информация на мениджмънта, необходима за 

изготвянето на програми и стратегии за постигане на икономически растеж в 

единство със социалните и екологични аспекти на бизнеса.  
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„Вебке млиететвозе иетклоте” Я оеотвйЭтЭ дЭ 

мнлтеЯлбвжотЯев едменЭквтл кЭ мЭне 

 

Гл.ас. д-р Георги Петрунов, УНСС 

 

Резюме: Отчитайки по-високата уязвимост от корупционни действия на 

лицата, заемащи властови позиции, законодателят предвижда специални мерки за 

превенция изпирането на пари от корупция. За тази цел се въвежда категорията 

„видни политически личности”, която се явява пресечна точка в системата за  

противодействие на изпирането на пари и на корупцията. Докладът представя 

най-важните опорни точки в тази система, които задължените лица трябва да 

прилагат в отношенията си с лица, заемащи висши политически позиции. 

 

Ключови думи: видни политически личности, пране на пари, корупция 

 

Въведение 

Корупцията е проблем, разпространен в по-малка или по-голяма степен в 

почти всяка страна по света, независимо бедна или богата, малка или голяма. Тя е 

сериозен проблем и за България. Докладите на Трансперънси интернешънъл
1
 вече 

няколко години поставят България сред страните от Европа с най-лоши 

показатели по отношение на този социален феномен.  

Формите, в които може да се прояви корупцията са многобройни, но особено 

опасна е тази сред високите етажи на властта. Корумпираните политически 

елити, според изследователите
2
 са една от най-значителните пречки пред 

икономическото развитие и доброто управление на държавите. А когато 

корупцията се съчетае с пране на пари, изследователите констатират 

опустошителни ефекти върху националната икономика, международната 

сигурност и човешкото развитие. Тези два феномена, както посочват Дейвид 

Чейкин и Дж. Шърмън, са в симбиоза: съществуването на единия създава условия и 

засилва проявата на другия. Чрез корупция се генерират огромни количества пари, 

                                                           

1
 Трансперънси интернешънъл, Индекс за възприятие на корупцията, 2013. 

2
 Chaikin, D. and J. C. Sharman, Corruption and Money Laundering, Palgrave Macmillan, New York, 2009. 
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които трябва да бъдат изпрани. Освен това, както Джон Уолкър и Бригите Юнгер
3
 

посочват, държавите с високи нива на корупция, осигуряват благоприятна среда 

за престъпниците. Реймънд Бейкър
4
, от своя страна, разкрива връзката между 

високите нива на престъпността, корупцията, прането на пари, данъчните и 

финансовите измами и все по-големите неравенства по света. 

Имайки предвид всичко това, оценявайки значимостта на заплахата, която 

представлява корупцията и високата степен на уязвимост от корупционни прояви 

на хората, притежаващи властови позиции, международната общност възприема 

една нова идея за превенция на корупцията (както международна, така и местна). 

Става въпрос за включването на мерките за превенция прането на пари в 

арсенала от инструменти за предотвратяване на корупцията, като по този начин 

се цели ограничаване възможностите за използване на средствата, получени чрез 

корупция. В системата от мерки за превенция на изпирането на пари се въвежда 

категорията ’видни политически личности‘ (ВПЛ или PEPs на английски език), към 

които трябва да се прилагат разширени мерки за проверка и мониторинг на 

средствата, вкарвани във финансовите институции. Въвеждането на това 

понятие, както посочва Джейсън Шърман
5
, е една от най-важните пресечни точки 

в усилията на международната общност, влагани в борбата с  прането на пари и с 

корупцията.  

В доклада ще бъдат представени основните опорни точки от изискванията, 

които задължените лица трябва да спазват при установяване на бизнес 

отношения с лица, заемащи властови позиции в чужбина или в страната.  

Понятието „видни политически личности” 

В препоръка 12 на Специалната група за финансови действия срещу изпирането 

на пари
6
 (FATF) понятието за ’видни политически личности‘ се отнася до 

представители на чужди страни. Но организацията насърчава всяка страна да 

приеме такива стандарти, които максимално да отразяват местната 

икономическа, социална и политическа обстановка, т.е. да се вземе предвид 

степента на уязвимостта на местните представители на властта от 

корупционен натиск и дефиницията да се разшири.  

 В създадената от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз 

Директива за предотвратяване използването на финансовата система за целите 

на изпирането на пари
7
 понятието ВПЛ се дефинира по следния начин: видни 

                                                           

3
 Walker, J. and B. Unger, Measuring Global Money Laundering: The Walker Gravity Model, Econ.uu.nl, 2007. 

4
 Bakеr, R., Capitalism`s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market System. John Wiley & 

Sons, Hoboken, New Jersey, 2005. 
5
 Sharman, J., Politically Exposed Persons, Presentation held at 9th regional seminar: political economy of 

corruption, organized by ACB/OECD, 9-10 September 2009. 
6
 Financial Action Task Force on Money Laundering, The FATF Recommendations. International Standards on 

Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation, 2012. 
7
 Съвет на Европейския съюз, Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент, 2005. 
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политически личности са лицата, които са натоварени с важни държавни функции, 

близки членове на тяхното семейство или лица, за които се знае, че са близки 

сътрудници на такива лица.  

Като част от общите усилия за противодействие изпирането на пари, 

българското законодателство (чл.5а от ЗМИП) също задължава към клиенти, 

които заемат или са заемали висша държавна длъжност в Република България или 

в чужда държава и свързаните с тях лица да се прилагат разширени мерки за 

идентификация и да се приложат нужните мерки за установяване произхода на 

средствата, обект на бизнес отношения. Член 8а от Правилника за прилагане на 

ЗМИП определя позициите, които са включени в концепцията ВПЛ така: държавни 

глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри; членове 

на парламенти; членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или 

на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на 

последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; членове на 

сметна палата; членове на управителни органи на централни банки; посланици и 

управляващи дипломатически мисии; висши офицери от въоръжените сили; членове 

на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и 

търговски дружества с едноличен собственик държавата. 

Концепцията за тази категория клиенти приема, че нивото на корупционен 

натиск при изпълнението на важни държавни и обществени функции е твърде 

висок и затова определените като ВПЛ, особено от страни, които са свързани с 

големи нива на корупция, изискват допълнителна проверка дали те и техният 

бизнес са свързани с пране на пари или не.  

Видните политически личности и мерките за противодействие изпирането 

на пари 

Клиентите, определени като ВПЛ са специална категория клиенти, 

подлежащи на допълнителна верификация. Предпоставка за успешното прилагане 

на мерките за противодействие изпирането на пари към тези клиенти е 

наличието и ефективното прилагане на стандартните изисквания за 

идентификация и проверка на клиентите, както и принципа ’опознай своя клиент‘. 

Пропуските в тази система, водят и до пропуски в идентифициране на ВПЛ, което 

би довело до повишаване риска от употреба на задълженото лице за целите на 

перачите на пари.  

Основните пунктове в случаите, когато даден клиент попада в 

категорията ВПЛ, които задълженото лице е необходимо да спазва освен 

стандартните мерки за превенция изпирането на пари са: 

- прилагане на рисковия подход при идентифициране и верификация на 

клиента; 

- получаване на одобрение за започване на бизнес отношения с PEP от 

служителя, отговарящ за прилагане мерките за противодействие 
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изпирането на пари или друго лице на ръководна позиция в дадената 

институция; 

- установяване на източника на средства; 

- осъществяване на засилен постоянен мониторинг на отношенията и 

действията на клиента.  

Веднъж идентифицирани като ВПЛ, тези клиенти се поставят в категория 

високо рискови. Това е първата важна стъпка, която веднага трябва да бъде 

последвана от повишена проверка на клиента. Това показва, че рисковият подход е 

от особено значение при този вид клиенти. Прилаган правилно, рисковият подход 

позволява на задълженото лице да определи каква е степента на заплаха в 

зависимост от фактори като: страна на произход на клиента, заемана от него 

длъжност, цел на бизнес отношенията и т.н. Характерно за рисковия подход, 

прилаган за превенция прането на пари, е самооценката - задълженото лице само 

трябва да направи оценка и да документира всеки риск, поставян от връзка с 

такива лица и свързаните с тях лица. Именно заради това, задължените лица 

трябва да имат одобрена от регулаторен орган политика и процедури (като част 

от вътрешна програма за противодействие изпирането на пари), които да 

указват на служителите на какво трябва да се обръща внимание при такива 

клиенти и какви мерки за разширена проверка и доказване произхода на 

средствата трябва да се приложат.  

Документацията, която според някои експерти
8
, трябва да се събере 

относно клиенти от тази категория е: 

 страна на произход на лицето; 

 репутацията и статуса на клиента във въпросната страна; 

 позиция на клиента в политическата структура; 

 произход на средствата, които ще са обект на транзакция/депозит; 

 естество и цел на осъществяваното финансово действие; 

 бизнес дейност на клиента. 

Тази информация трябва да бъде проверена чрез подходящи публично 

достъпни документи. Колкото рискът е определен като по-висок, толкова повече 

информация трябва да се събира още в началото на бизнес отношенията. 

Обикновено клиенти от чужда държава, решили да използват услугите на местна 

финансова институция се разглеждат като по-високо рискови. От ключово 

значение при идентификацията е да се установи дали действителният 

собственик на юридическо лице попада в категорията ВПЛ. Обикновено за тази 

цел задължените лица използват писмена декларация, чрез която клиентът 

удостоверява своето положение. Като изрично се посочва, че подаването на 

                                                           

8
 Bazley, S. and C. Foster., Money Laundering: Business Compliance. England, LexisNexis, 2004. 



 

 434 

невярна информация е престъпление, наказуемо от закона. Други инструменти за 

събиране на информация относно ВПЛ, които задължените лица могат да 

използват, и които експертите
9
 препоръчват са: публично достъпните 

декларации за доходи; медии и журналистическа информация; информация от 

страната на произход на клиента; интернет информация. Някои институции 

поддържат ’черен списък‘ за клиенти, който също може да бъде използван. По този 

начин може да се събере релевантна информация, която да позволи създаване на 

профил на клиента, на базата на който в последствие да се осъществява 

наблюдение на бизнес отношенията. Но преди да бъдат установени такива 

отношения, както по-горе посочихме е необходимо получаването на одобрение от 

ръководството на задълженото лице. Това е особено важно, ако клиентът, 

идентифициран като ВПЛ е определен като по-високо рисков (в случай, че е от 

държава, за която се знае, че е с високо ниво на корупция например).  

Веднъж установени, бизнес отношенията между задълженото лице и ВПЛ 

трябва да се подлагат на непрекъснат мониторинг. Това означава да се 

наблюдават транзакциите на клиента, да се оценява дали те отговарят на 

профила му, периодично да се проверява и подновява информацията за ВПЛ. Тук от 

голямо значение би било наличието на списък с индикатори за съмнителни 

транзакции и/или сделки на клиентите, чието наличие да повиши вниманието на 

служителите. Такива индикатори, според изследователите
10

 в случая биха могли 

да бъдат: дейности, несъвместими с профила на клиента; чести транзакции над 

определена сума; депозираните суми в сметката на ВПЛ са прекалено големи 

спрямо декларираните доходи на клиента и семейството му; парите се 

прехвърлят от анонимна сметка; използване на офшорни сметки; трансфер на 

средства от лични сметки към такива на корпоративни клиенти, или трансфер 

в/от сметка на трето лице; сложни структури на собственост, които крият 

самоличността на действителния собственик (например офшорна фирма). 

Списъкът с индикатори, които да служат като ’червен флаг‘ и изискващи 

повишено внимание на служителите може да продължи още. Освен това за 

различните видове финансови институции и бизнеси, списъкът може да е различен, 

така че най-пълно да отговаря на спецификата на дейността на задълженото 

лице и съответно на клиентите му. Честота на наблюдение зависи от степента 

на риск, определена от задълженото лице. Колкото по-висок е рискът, толкова по-

чест ще е контролът върху профила на дадения клиент.  

Експертите отбелязват, че процедурите за идентифициране и работа с 

ВПЛ трябва да са толкова стабилни и ясни, че да идентифицират както настоящи, 

така и бивши ВПЛ. И тези отношения трябва да са обект на мониторинг поне 

веднъж в годината, чрез което да се даде гаранция за продължаване на 

                                                           

9
 Greenberg, T., L. Gray, D. Schantz, C. Gardner, and M. Latham, Politically Exposed Persons, The 

International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. Washington DC, 2010. 
10

 Пак там, с. 54. 
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отношенията. При промяна на положението на клиента, т.е. когато той вече не се 

води в категорията ВПЛ, трябва да се приеме определен период от време, в който 

той да бъде допълнително наблюдаван. Волфсберг груп, например, препоръчват 

една година след като клиентът е напуснал позицията, свързваща го с тази 

категория, той да бъде наблюдаван за използване на средства, получени чрез 

корупция. Според българското законодателство, когато дадено лице, определено 

като ВПЛ е престанало да заема въпросната позиция за период не по-малко от 

една година, тогава задълженото лице не е длъжно да прилага разширени мерки за 

проверка спрямо него.  

Изследователите
11

 посочват добри практики, които някои банки са въвели в 

своята система за противодействие изпирането на пари, когато то се отнася до 

ВПЛ. Първо е наличие на комитет, който е ангажиран с вземането на решение 

относно ВПЛ. Този комитет е упълномощен да прави записи с информация за 

всички клиенти на институцията, определени като ВПЛ; осъществява постоянно 

наблюдение на тези клиенти; дава становища дали бизнес отношенията да бъдат 

продължени; определя и мерките, които задълженото лице може да предприеме. 

Като членове на този комитет могат да бъдат специалният служител, отговорен 

за прилагане на мерките, предвидени в законодателството относно борба с 

прането на пари,  изпълнителен директор, мениджъри на различни нива, други 

експерти на институцията на висши позиции. Комитетът може да се събира през 

различен период от време – на всеки три месеца например – но винаги, когато 

някой от членовете поиска среща.  

Много важно за ефективното функциониране на една такава система за 

превенция на корупцията и прането на пари е сътрудничеството на задължените 

лица едно с друго, както и с държавните институции, от които могат да 

получават информацията, необходима им за клиенти ВПЛ. Поради спецификата на 

ВПЛ и обстоятелството, че често те притежават значителни властови ресурси, 

се изисква и държавата да помага в усилията на финансовите институции да се 

противопоставят на прането на пари от корупция. Такава помощ може да бъде 

чрез предоставяне на допълнителна информация на задължените лица за тези 

клиенти.    

Заключение 

Представените до тук изисквания, които задължените лица трябва да 

прилагат в своята дейност, когато осъществяват отношения с хора, заемащи 

висши политически позиции показват колко е силна необходимостта от 

адекватна, пълна и ефективно действаща система за идентифициране на 

клиенти. Пропуските в стандартните мерки за превенция изпирането на пари, 

                                                           

11
 Greenberg et all. 2010: 56. 
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водят и до пропуски при идентифициране на рискови клиенти, каквито са ВПЛ. А 

това увеличава уязвимостта на финансовите институции от това те да бъдат 

използвани за целите на перачите.  

Стремежът да се затрудни прането на пари, получени чрез корупция, има за 

цел и намаляване на самата корупция. Наличието на такива мерки увеличава 

усилията, които корумпирани политически лица трябва да положат, за да изперат 

парите, получени от корупция. Чрез тази система от мерки се цели ограничаване 

възможностите за използване на средствата или, с други думи казано, 

отстраняване на един от основните мотиви за корупционни практики. А когато 

мотивът липсва или е трудно достижим, се очаква, че и корупцията ще намалее 

или поне ще предизвика размисъл преди да бъде осъществена.  
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Еивзтнлкклтл ЯудиЭаЭкв кЭ млнутзе - ЯЭгвк фЭзтлн 

дЭ вфвзтеЯкл нЭдрлбЯЭкв кЭ лЮщвотЯвкетв онвботЯЭ 

 

Доктор по икономика, гл. ас. д-р Миглена Павлова, Университет за 

национално и световно стопанство 

 

Резюме/Abstract 

 

Electronic public procurement is a process wherein the whole procurement process 

is realized by electronic means. The new EU legislative package strongly encourages 

introduction of e-Procurement in member-state‖s practice at least to the stage of electronic 

submission of tenders. There are different examples of successfully implemented national 

systems and the cases of Cyprus and Portugal were examined in order to outline 

advantages and disadvantages. 

Situation in Bulgaria and next action expected are traced out. 

 

Електронното възлагане е процес, при който етапите в процеса на 

възлагане се реализират с използване на електронни средства.  Новият 

законодателен пакет на ЕС силно насърчава въвеждането на електронните 

обществени поръчки в практиката на държавите-членки, поне до етапа на 

електронното подаване на офертите. Съществуват различни примери за успешно 

реализирани национални решения и системите в Кипър и Португалия са изследвани 

с цел открояване на техните предимства и недостатъци. 

Проследено е състоянието на системата в България и очакваното бъдещо 

развитие. 

 

*** 

По данни на Европейската комисия ежегодно около 16 % от БВП на 

Европейския съюз се разходват чрез възлагане след провеждане на обществени 

поръчки. В тази връзка обществените поръчки могат да се разглеждат като 

важен стимул за икономическата активност и своеобразен лост за повишаване на 

конкурентността на европейския пазар и средство за осигуряване на 

икономически растеж. 
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Новите политики в областта на обществените поръчки целят постигане 

на най-добри условия за изразходваните средства, като едновременно с това се 

запази прозрачността в процеса на възлагане. Новият подход за регулиране в 

сферата на обществените поръчки се основава на въвеждане на електронни 

обществени поръчки, които да се прилагат задължително в обществения сектор. 

Електронните (или провежданите онлайн) процедури, които се провеждат 

автоматизирано и в реално време, водят до засилване както на прозрачността, 

така и на ефективността на процеса. По-прозрачните онлайн процедури за 

възлагане носят по-висока стойност срещу вложените средства - и резултатът 

е не само  покриване на инвестиционните разходи за въвеждане на електронно 

възлагане, но и постигане на по-високото ниво на конкуренция между 

доставчиците в резултат на икономии от мащаба.  

 

Новите европейски директиви – акцент върху въвеждането на електронни 

елементи от възлагането в практиката. 

Европейска комисия представи изцяло нов пакет от директиви в областта 

на обществените поръчки. Новите директиви 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС са приети 

в началото на 2014 г. и в момента тече процес на транспонирането им в 

националните законодателства на страните-членки. Това следва да се случи до 18 

април 2016 г. Новият законодателен пакет в областта има за цел да опрости 

процедурните правила, да унифицира практиката, да улесни транс-граничните 

сделки и – не на последно място – да осигури процеса на плавно преминаване към 

изцяло електронна комуникация в процеса на възлагане (e-Communication, или 

накратко: e-Com). При последното се има предвид не само предоставяне на изцяло 

безплатен и електронен достъп до документацията в процедурата, но и 

възможност за подаване на офертите по електронен път. 

В контекста на новите директиви, електронните обществени поръчки са 

представени чрез въвеждане на изискване за електронна комуникация и въвеждане 

в практиката на електронизирани методи за възлагане: използване на електронен 

търг, електронни каталози, електронни сертификати и досиета на кандидатите, 

динамични системи за доставки, платформи и системи за електронно възлагане и 

пр. При използването на новите възможности за възлагане, следва да се има 

предвид спазването на принципите на  достъпност и оперативна съвместимост, 

т.е. въвеждането на средства за електронно възлагане не следва да затруднява 

възложителите и участниците в процеса, като изисква от тях закупуване на 

определени технически средства или използване на специфични електронни 

формати. Същевременно всяка съвременна система за електронно възлагане 

следва да бъде в състояние да се свърже с други системи и регистри. Неотменими 

функционалности на системата са тя да предоставя удостоверение за точно 

време на всяко събитие (Time Stamping), както и да има политики за достъп, 

съчетани със подробна системна история. 

Други важни принципи, които следва да се спазват са: 

 Проследимост: да се пази информация за всички важни решения и действия 

на участниците 

 Сигурност: осигуряване на необходимата степен на конфиденциалност,  

сканиране за компютърни вируси и заплахи,  криптиране и пр. 
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Пропорционалност: да се намери точния баланс между удобството на 

потребителите  от една страна и въпросите на сигурността на информацията и 

превенция на корупционни практики – от друга страна. Особено внимание се 

отделя на електронните каталози, като страните-членки дори могат да 

направят използването им задължително за определени стоки. Електронните 

каталози могат да се използват съвместно с Динамичните системи за доставки 

или Рамковите споразумения, но не само и изрично с тях. 

Въвежда се т.нар. Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), който по същество представлява електронна декларация от кандидата 

за наличието или липсата на определени обстоятелства. Използването на ЕЕДОП 

би довело до значително намаляване на административната тежест и би 

улеснило кандидатите при изготвяне на офертата. Идеята е в началния етап да 

се изискват само собственоръчни декларации във връзка с икономическите, 

финансови или технически възможности на кандидата, а единствено лицето, 

избрано за участник, да предостави всички необходими доказателства и 

сертификати на възложителя преди подписване на договора. 

В тази връзка новите директиви предвиждат на един по-късен етап всяка 

страна-членка да поддържа актуална информация за документите и 

доказателствата, които възложителите могат да поискат в процеса на 

възлагане, както и правното основание за това. На европейско ниво е разработена 

база данни, достъпна онлайн в рамките на инициативата e-Certis. Поддържането 

на актуална информацията е задължение на всяка страна, а функционалностите 

на системата позволяват сравнение между две произволни страни или използване 

на различни езици за представяне на данните. 

 

Предимства и недостатъци при въвеждане на електронни обществени 

поръчки. 

Въвеждането на електронно възлагане цели значително опростяване на 

процеса на възлагане и реализиране на икономии / постигане на по-добър резултат 

(по-ниска цена, по-високо качество) чрез стимулиране на по-висока степен на 

конкуренция на пазара. То е в отговор на необходимостта от повишаване на 

ефективността на публичните разходи в контекста на финансови ограничения и 

необходимостта от намиране на нови източници на икономически растеж. 

Основните предимства в сравнение с традиционните методи са свързани 

със спестяване на време и усилия, унифициране на практиката и опростяване на 

приложимите правила, намаляване на допусканите грешки от участниците в 

процеса, значително редуциране на разходите за хартия, разпечатване и 

размножаване на едни и същи документи, повишаване на прозрачността и 

проследяемостта на действията на участниците, по-лесно достигане на 

информацията до заинтересуваните страни, което резултира в увеличаване на 

бизнес-възможностите, респ. до повишаване на средния брой оферти, подадени в 

отговор на едно обявление за обществена поръчка. Това води до по-висока степен 

на конкуренция и до постигане на по-изгодни условия на договора. Прилагане на 

електронното възлагане ще позволи намаляване на сроковете за провеждане на 

процедурите и съкращаване на общото време за възлагане. 
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Наред с безспорните предимства, следва да се отбележат и някои аспекти 

на процеса, които крият рискове и биха могли да създадат проблеми в 

прилагането, ако не се вземат адекватни и навременни мерки: 

 Една добре проектирана и разработена система може сериозно да ограничи 

възможността за лоши практики или да направи лесно проследими определени 

действия на участниците; 

 Много и различни държавни органи следва да се включат в процеса, за да се 

гарантира успех; 

 Пренасянето на целия процес в изцяло електронна среда крие повишен риск 

от случаи на нерегламентиран достъп, неправомерно изтриване на информация, 

атаки с цел блокиране на достъпността до системата, заразяване с проследяващ 

или зловреден софтуер и пр; 

 Недостатъчната подготвеност, липсата на знания и умения у крайните 

потребители могат да се окажат ключова пречка за успешен старт на реформа в 

тази област.; 

 Предлаганите на пазара готови решения в областта на електронното 

възлагане изискват значителен финансов ресурс за придобиване, както и 

значителни средства за поддръжка и обновяване; 

 Честите промени в законодателството също крият риск, тъй като 

означават промяна в системите, стандартните документи и нова нужда от 

обучение за всички потребители; 

 Управлението на такава сложна система/системи изисква наличие на 

високо квалифициран административен капацитет от страна на държавата, 

който да осигурява необходимия контрол върху процесите и да се грижи за 

събиране на цялата необходима статистическа информация.  

 

Най-добрият опит от други страни-членки: Кипър и Португалия 

Кипър и Португалия  са две страни-членки, отличени от Европейска комисия 

като добри примери за успешно прилагане на системите за електронни 

обществени поръчки, въпреки че в двете страни са реализирани съвършено 

различни практически подходи: в Кипър има единна платформа за електронни 

обществени поръчки; в Португалия има няколко централни органа за обществени 

поръчки (ЦООП) и  многоплатформена система на основата на рамково 

споразумение с доставчиците на платформи за електронни обществени поръчки.  

Кипър работи с една централна платформа и единен бизнес процес, който 

се управлява от правителствен орган – Дирекцията за обществени поръчки към 

Държавната съкровищница (Министерство на финансите). Въпреки, че в 

страната има няколко нормативни акта в областта на обществените поръчки за 

целите на  различните видове възложители (централно правителство, местно 

правителство, секторни възложители),  технологично, всички използват единна 

платформа, която се характеризира с: 

 Единен бизнес процес на възлагане на обществени поръчки за всички 

възложители  

 Един набор от стандартни документи за всички възложители; 



 

 

 441 

 Лесен безплатен достъп до единната платформа както за икономическите 

оператори, така и за възложителите. Всички разходи се покриват от 

централното правителство; 

Платформата за електронни обществени поръчки обхваща пълния цикъл на 

обществените поръчки от подготовката до фактурирането. Разработен е и 

модул ’Електронен каталог‗, но в момента в платформата не са включени 

електронно фактуриране и електронно плащане. 

Платформата не изисква използване на квалифициран електронен подпис. 

Той е заместен с предварителна регистрация на потребителя, електронно 

удостоверяване и криптирано подаване на данни, което гарантира спазване на 

принципа за сигурност и пропорционалност. Предварително е разработена 

стратегически структурирана политика на обучение на крайните потребители  – 

доставчикът на платформата е имал задължение  да проведе маркетингова 

кампания и да подготви и извърши унифицирано обучение за всички възложители. В 

Португалия множеството платформи за електронни обществени поръчки са 

разработени и се управляват от частни оператори, но са разработени в 

съответствие със стандартите за единния бизнес процес на възлагане на 

обществени поръчки, които са част от законодателството. Правителството е 

подписало рамково споразумение с избрани частни оператори на платформи при 

условия, които изискват съответствието на платформите със стандартния 

бизнес процес на възлагане на обществените поръчки да бъде сертифицирано от 

националния регулаторен орган за електронни комуникации. За да осигуряват 

обмен на данни, множеството платформи за електронни обществени поръчки 

разменят автоматизирани съобщения с правителствения портал BASE – единен 

портал за цялата информация за обществените поръчки. 

В Португалия е въведен децентрализиран модел за възлагане, с 

централизирани органи за обществени поръчки към всяко министерство и основен 

централизиран орган за обществени поръчки (ESPAP), който се отчита пред 

Министерство на финансите. 

Възложителите могат да избират между няколко платформи, които са на 

разположение по силата на рамкови споразумения подписани от правителството. 

Изборът на конкретна платформа става чрез провеждане на мини-процедура, в 

която участват сертифицираните платформи, свързани с държавния портал 

BASE. При избор на оператор на платформа, възложителят подписва с него 

Стандартно споразумение за услуга, условията в което са предварително 

определени в рамковото споразумение, подписано от централното правителство. 

Възложителите плащат абонаментните такси за използване на платформата за 

период от 1 до 3 години директно на избрания доставчик на платформа за 

електронни обществени поръчки. 

В момента е в процес на изграждане т.нар. единна точка на достъп за 

икономическите оператори, което ще позволи фирмите да се регистрират 

еднократно и да имат една единствена точка за достъп до всички сертифицирани 

платформи. 

В Португалия има добре развити електронни административни услуги. В 

общата рамка на електронното правителство е задължително използването на 

квалифициран електронен подпис. Независимо от широкото прилагане на 

квалифицирани електронни подписи обаче, в Португалия договорите не се 

подписват онлайн, а на хартия. 
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Широко се използват централизирани органи за обществени поръчки, които 

управляват рамкови споразумения за най-често използваните стоки и услуги, като 

начин за постигане на най-добро съотношение качество-цена, силно намаляване на 

разходите на възложителите и постоянно подобряване на процеса на възлагане. 

При участие в централизирани доставки, икономическите оператори трябва да 

плащат такса за услугата, която е 1% от стойността на възложените договори 

по рамковите споразумения, а това помага за финансиране на разходите за 

поддържане на платформите, стопанисвани от държавата. 

В рамките на реформата е разработена стратегически структурирана 

политика за многостепенно обучение. Политиката обхваща: ’Пътуващи 

изложения‘ за демонстриране на процедурите по електронни обществени поръчки 

и придобиване на обща информация; обучение ’лице в лице‘, извършвано от всеки 

доставчик на платформа, с когото е сключен договор и който е контролиран от 

централното правителство и допълнително обучение за отделни възложители, 

предоставено от техните доставчици на платформи. 

Общите елементи на най-добрите практики в моделите на Кипър и 

Португалия са, че и двете страни: 

 поддържат децентрализирани общи изисквания за провеждане на 

обществените поръчки от възложителите, но едновременно с това предоставят 

централизирани рамкови споразумения за определени видове стоки и услуги; 

 поддържат библиотеки със стандартни технически спесификации за най-

често използваните стоки, обект на централизирано възлагане; 

 поддържат стандартни документи и образци за обществени поръчки; 

 предоставят безплатен достъп на всички икономически оператори до 

информацията за пазара на обществени поръчки;  

 подхождат като към проект за реформа в сектора на обществените 

поръчки, а не като поредния проект в областта на информационните технологии;  

 са инвестирали в развитие на човешките ресурси, необходими за 

поддържане на електронните обществени поръчки;  

 са избрали добре разработени, готови за употреба платформи. 

Португалия и Кипър имат различни подходи в следните области: 

 в Кипър системата се предоставя безплатно на всички възложители, 

докато в Португалия възложителите трябва да изберат и след това да платят за 

използване на системата, а икономическите оператори трябва да плащат такса 

за обслужване на договори, възложени по рамкови споразумения.  

 в Кипър платформата за електронни обществени поръчки е въведена като 

самостоятелна електронна система, с много малък акцент върху оперативната 

съвместимост с други държавни услуги, докато в Португалия оперативната 

съвместимост на мулти-платформената система с другите държавни услуги е 

била считана за ключово изискване.  

 в Кипър не се изисква квалифициран електронен подпис, докато в 

Португалия се изисква по време на етапа преди сключване на договора. И в двете 

страни договорите се подписват на хартия.  
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Къде сме ние – случаят България. 

Съгласно сега действащият Закон за обществените поръчки, Агенцията по 

обществени поръчки (АОП) подпомага Министъра на икономиката и 

енергетиката, който е натоварен да осъществява държавната политика в 

областта на обществените поръчки. АОП поддържа националния Портал за 

обществени поръчки, който е и единна точка за всички бизнес възможности в 

страната, свързани с възлагателния процес, независимо от стойността на 

поръчката или вида на възложителя. 

Краткият поглед върху пазара за обществени поръчки в България показва, 

че към момента на него оперират повече от 5 600 възложители и техни поделения, 

както и повече от 22 200 изпълнители на договори за обществени поръчки. Броят 

на обявените обществени поръчки е нараснал от 7 404 през 2010 г. на почти 12 

000 през 2013 г., а стойността на сключените договори през съответните години 

нараства двойно и надхвърля 8 милиарда лева през 2013 г. (виж графиките от 

Бюлетина за обществени поръчки) 

Към настоящия момент Порталът за обществени поръчки предоставя 

възможност за изцяло електронно и безхартиено изпращане на цялата подлежаща 

на вписване информация в Регистъра на обществените поръчки (РОП), базата 

данни за публични покани, както и до редица списъци със справочен характер 

(списък с външни експерти по чл. 34, ал 3 от ЗОП, списък на регистрираните 

специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания и др.). В 

допълнение е реализирана техническа възможност за предоставяне на електронна 

тръжна документация и за публикуване в електронен вид на въпроси и разяснения 

от страна на възложителя и кандидатите в обществената поръчка. До момента 

възложителите са се възползвали от тази възможност 1 274 пъти. 

Реализираните до момента етапи улесняват участниците в процеса и 

същевременно ги подготвят за въвеждане на цялостно електронно възлагане – 

процес, при който всички действия на възложителя, кандидатите/участниците в 

процедурата ще могат да бъдат извършвани в изцяло електронна среда, а 

системата ще пази запис за всяко извършено действие от страна на 

участниците.  

Отчита се непрекъснато повишаване на процента на потребителите, 

които използват изцяло безхартиен начин на комуникация с агенцията. АОП 

предоставя безплатен приложен софтуерен продукт ’Редактор на форми‗ да 

попълване и изпращане на целия комплект обявления, подлежащи на вписване в 

РОП.  
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Източник: Портал за обществени поръчки www.aop.bg 

Агенцията е сертифициран Електронен подател и предоставя на всички 

желаещи български възложители, които използват цифров подпис, възможността 

служебно да препращат в подходящ формат подлежащата на публикуване 

информация до Службата за публикации в Люксембург.  

 

 

Източник: Портал за обществени поръчки www.aop.bg 

Модулът ’Виртуално деловодство‗ позволява на потребителите да 

изпращат изцяло електронно и документи, които не са предназначени за 

публикуване на Портала за обществени поръчки, а представляват доказателства, 

писма, становища, запитвания и др. 

Цялата необходима информация, изисквана от АОП във връзка с изпълнени 

на функциите й по осъществяване на втория етап от предварителния контрол по 

чл. 20а от ЗОП, също се изпраща от възложителите в структуриран вид и изцяло 

електронно, с използване на цифров подпис. 

Очаква се въвеждането на унифицирана система за електронно възлагане в 

България да доведе до значителни икономии на средства и до намаляване на 

времето за изготвяне на оферта от страна на бизнеса и за провеждане на 

процедурата от страна на възложителя.  Цялостният ефект от електронизиране 

на процеса ще създаде предпоставки за подобряване на бизнес-климата в 

страната, намаляване на корупционните практики, повишаване на доверието в 
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системата. Същевременно ще се изпълнят и някои от международните 

ангажименти на страната, напр. задължителното въвеждане на електронна 

комуникация в процеса на подаване на оферта. 

Електронното възлагане води до повишаване на степента на доверие в 

системата, тъй като автоматично се следи за спазване на законоопределените 

срокове, системата поддържа пълна информация за действията на участниците и 

е невъзможно да се подменят документи, да се фалшифицират обстоятелства или 

да се достъпи определена информация нерегламентирано (информационен пробив).  

В резултат на въвеждането на система за електронно възлагане ще стане 

възможно да се събира допълнителна статистическа информация относно броя и 

правния статус на фирмите-кандидати, за средното време, необходимо за 

провеждане на обществена поръчка, за динамиката на възлагане в конкретни 

сегменти от пазара и др.  

Използването на изцяло електронен процес на възлагане ще улесни процеса 

на събиране на необходимата статистическа информация от възложителите и 

обобщаването й на национално ниво, с цел своевременно докладване на 

съответните европейски институции. 

 

Бъдещо развитие 

Електронното възлагане е начин за подобряване на бизнес-средата, то е 

част от по-голям процес на обвързване на наличната информация в други 

електронни системи и регистри. От страна на държавата, следва да се 

предоставя информация за икономическите оператори в електронен вид, да се 

дефинират ясни правила, да се намали бюрокрацията и да се оптимизира вида и 

съдържанието на изискваните доказателства в процеса на избор на изпълнител.  

Въвеждането на електронното възлагане е важен фактор за повишаване на 

ефективността при разходване на публичните средства. Същевременно всички 

усилия в тази посока ще доведат до повишаване на доверието на обществото към 

процеса на възлагане и до намаляване на индекса ’Усещане за корупционна среда‗ в 

страната. Извършването на реформа в областта ще доведе до постигане на 

трудната комбинация от законосъобразност и целесъобразност, което в крайна 

сметка е дефиниция за ефективно възлагане. 
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НлЯе твкбвксее Я отвтлЯлбклтл дЭзлклбЭтвиотЯл 

Гл.ас.д-р. Атанаска Филипова – Сланчева 

УНСС – гр.София 

 

Резюме: Годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и 

свързаните доклади заемат фундаментално място при счетоводното отчитане 

на предприятията. След приемането на 26.06.2013г. на Директива 2013/34/ЕС и за 

постигането на заложените от нея цели, се подлагат на изпитание действащите 

до момента практики, което налага задълбочен анализ и дебат. В хода на 

транспонирането на директивата в нашето законодателство и предприетите 

законодателни инициативи, се очертават  конкретни проблеми и въпроси, като 

тяхното  решение ангажира  заинтересованите страни. В настоящия доклад се 

цели да се даде отговор на въпроса Директива 2013/34/ЕС и наличието на проект 

на Закон за Счетоводството, налага ли промени в  Националните Стандарти за 

Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия (НСФОМСП). 

Ключови думи: Директива 2013/34/ЕС, Национални Счетоводни Стандарти за 

Малки и Средни предприятия, малки предприятия,  приложения към ГФО. 

Annual financial statements, consolidated financial statements and related reports take 

fundamental role in firms` accounting. Following the adoption on 26.06.2013 of Directive 

2013/34 / EC and in order to achieve its objectives, current and approved accounting and 

reporting practices are challenged, which on the other hand requires in-depth analysis and 

debate. In the course of the transposition of the directive into our legislation and the 

respective legislative initiatives, specific problems and issues are outlined, which involves 

all stakeholders. This report aims to answer the question how in light of the new Directive 

2013/34 / EC and a draft of Law on Accounting, amendments in the National Financial 

Reporting Standards for Small and Medium Enterprises (NFRSSME) are required. 

Kew words: Directive 2013/34/EU, National Financial Reporting Standards for Small and 

Medium Enterprises (NFRSSME), small – sized Entitiies, notes to the fainancel statments. 

На 26.06.2013г.Европейската Комисия прие Директива 2013/34/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните 

финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия. С 
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применате на Директива 2013/34/ЕС отпадат Директиви 78/660/ЕИО и 

83/349/ЕИО на Съвета и се отменя Директива 2006/43/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета. Страните – членки на ЕС са задължени да транспонират 

директивата в срок до 20.07.2015г.
1
 Дава се възможност на държавите – членки да 

прилагат изискванията по директивата от 01 януари 2016г. или през 

календарната 2016 година по отношение на финансовите отчети за финансовата 

година.
2
  

Целта на новата счетоводна Директива 2013/34/ЕС е облекчаване на малкия 

бизнес, намаляване на изискванията по отношение отчетността на 

предприятията, като дава възможност на държавите членки да определят и други 

облекчения за микро - и малките предприятия. В съобщението на Европейската 

Комисия, озаглавено ‗Мисли първо за малките!‘ ‗Small Business Act‗ (SBA) за Европа
3
, 

прието през юни 2008г. и преразгледано през февруари 2011г., се подчертава 

централната роля, която изпълняват малките и средните предприятия в 

икономиката на ЕС, като целта на съобщението е да се подобри цялостният 

подход към предприемачеството и принципът ’мисли първо за малките‗ да залегне 

във формулирането на политиката от регулирането до предоставянето на 

публични услуги. Преди всичко, приемайки тази директива, ЕС запазва традицията 

да остави правото на страните-членки самостоятелно да решават как да 

транспонират нейните изисквания съобразно специфичните особености на 

националните си законодателства.  

Директива 2013/34/ЕС е поредното доказателство на Европейския съюз (ЕС) за 

хармонизация на нормативната уредба в областта на счетоводството и одита. 

Този факт вече повече от една година предизвика поредица от дискусии, работни 

срещи, публикации, изявления и други форми на ангажираност и активности от 

професионалната общност в България. Вследствие всички тези активности, към 

днешна дата е налице Нов Проектозакон за счетоводството. Това е основата, 

върху която се изгражда счетоводната дейност в нашата страна.  Следствие 

тази промяна идва и следващия въпрос: следва ли да се приемат нови национални 

счетоводни стандарти? Крайно противополжни са отговорите и на този въпрос 

сред професионалните среди в България. Едни са категоричнио против промяна в 

досега действащите НСФОМСП
4
, други са за приемане на МСС за МСП, трети са 

убедени, че НСФОМСП следва да бъдат преработени според изискванията на 

Директивата. Авторът застъпва тезата, че сега действащите НСФОМСП 

следва да бъдат променени, отредактирани там където е необходимо, за да могат 

                                                           

1
 Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година, чл.53, ал.1 

2
 Пак там. 

3
 Пак там, ал.1 

4
 Позиция на АССП-Асоциация на специализираните счетовони предприятия ѐ37 от 03.10.2014г. 
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да поемат и отразят изискванията на новата Директива. С някои промени 

Директивата налага облекчения за МСП, а в други има необходимост от 

прецезиране на нормативната база. 

Спрямо двете нормативни бази малките предприятия могат да изберат облекчена 

форма на представяне на ГФО
5
. В член  26.1 от НСС 1 се позволява на малките 

предприятия да съставят само съкратен баланс, докато в чл.14 ал.2 от 

Директива 2013/34/ЕС освен съкратени баланси се позволява  да се изготвя и 

съкратен отчет за приходите и разходите. В ОПР облекченията са сведени до:  

според ’характера на разходите‘ - позициите от 1 до 5 (‘нетен оборот‘, 

’изменение на запасите от готова продукция‗, ‗незавършено производство‘, 

’разходи за придобиване на ДА‘, ’други приходи от дейността‘ и ’разходи за 

материали и външни услуги‘) могат да се обединят в една позиция ’брутен 

резултат‘;  според ’функционалното предназначение на разходите‘ - позициите 1, 

2, 3 и 6 (’нетен оборот‘, ’производствени разходи, включително корекции в 

стойността‘, ’брутна печалба или загуба‘ и ’други приходи от дейността‘) могат 

да се групират в една позиция ’брутен резултат‘.
6
  В приложените структури на 

ОПР (приложение V и VІ) на Директивата не се предвижда отчитането на 

извънредни позиции (приходи и разходи).   

Типичен пример за съществуващи различия между двете бази е и ситуацията с 

приложенията към ГФО за малките предприятия. За да онагледим примера ще 

представим изискванията и по двете нормативни бази.  

Таблица ѐ1 Приложения към ГФО, за малки предприятия съгласно Директива 

2013/34/ЕС
7
 и НСФОМСП

8
 

Директивата определя следните 

минимални изисквания към 

съдържанието на бележките към 

финансовите отчети. Те предвиждат 

оповестяване на информация за: 

 

Приложението към финансовия 

отчет е подробно описание и анализ 

на информацията, посочена в 

счетоводния баланс, отчета за 

приходите и разходите, отчета за 

собствения капитал и отчета за 

паричните потоци. То трябва: 

 

1) Приетите счетоводни политики; 

 

1) да представи информация за 

счетоводната политика, която е 

прилагана при съставянето на 

финансовия отчет, като в случай на 

промяна се оповестяват причините 

                                                           

5
 Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година, чл.14 и 

НСС1 – Представяне на финансови отчети, в сила от 01.01.2008г. чл.26.1-чл.26.6 
6
 Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година,чл.14, ал.2 

7
 Пак там,чл.16, ал.1,а -з 

8
 НСС1 – Представяне на финансови отчети, в сила от 01.01.2008г. чл.26 т.4,5 и 6 
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за нея; 

да съдържа оповестяване на 

информация, която се изисква от 

Закона за счетоводството и 

отделните счетоводни стандарт; 

да съдържа допълнителна 

информация, която не е представена 

в други съставни части на 

финансовия отчет, но чието 

оповестяване е необходимо за 

вярното и честно представяне на 

имущественото и финансовото 

състояние, отчетения финансов 

резултат, промените в паричните 

потоци и в собствения капитал на 

предприятието. 

 

2) Когато дълготрайните активи (ДА) 

са представени по преоценена 

стойност в табличен вид, следва да се 

посочи изменението на преоценъчния 

резерв и сумата на ДА, която би била 

посочена в баланса, ако не е била 

извършена преоценка; 

 

2) методите за оценка на 

представените във финансовия отчет 

активи, пасиви, собствен капитал, 

приходи и разходи, както и методите за 

изчисляване на загубите от обезценка; 

 

3) Основните допускания при оценка на 

финансови инструменти по справедлива 

стойност и каква част от тези 

преоценки са отчетени в ОПР и каква 

част от тях са отчетени като резерв 

от преоценки; 

3) валутният курс, използван за 

преизчисляване в отчетната валута на 

паричните позиции в чуждестранна 

валута; 

 

4) Общия размер на всички финансови 

задължения, гаранции или непредвидени 

разходи, които не са включени в баланса 

(т.е. не са признати поради факта, че 

не са отговаряли на условията за 

признаване, а подлежат само на 

оповестяване) и всички обезпечения, 

дадени във връзка с тях от страна на 

предприятието. 

 

4) за предприятията, в които 

отчитащото се предприятие 

притежава 20 на сто или повече от 

капитала им, с изключение на тези, 

които са несъществени за целите на 

вярното и честно представяне, се 

посочва следната информация отделно 

за всяко предприятие: 

а) наименованието и седалището на 

предприятието; 

б) притежаваният дял от капитала на 

предприятието; 

в) собственият капитал и печалбата 

или загубата на предприятието за 

последния отчетен период, за който е 

налице приет годишен финансов отчет; 

тази информация не се оповестява от 

предприятие майка по отношение на 
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дъщерните му предприятия, включени в 

консолидация; 

5)  Задълженията, свързани с пенсии към 

свързани или асоциирани предприятия, 

които следва да се оповестят отделно; 

 

5) за предприятията, в които 

отчитащото се предприятие е 

неограничено отговорен съдружник, се 

посочва наименованието, седалището и 

правната им форма; 

6) Сумите на авансите и кредитите, 

предоставени на членовете на 

управителните и надзорни органи, като 

се дава информация и за прилаганите 

лихвени проценти по тези кредити; 

 

 

 

 

6) размерът на предоставените аванси 

и кредити на административния 

персонал и членовете на органите на 

управление, като се посочват 

лихвеният процент, основните условия 

и върнатите суми, както и 

задълженията, поети в полза на тези 

лица чрез всякакъв вид гаранции, с 

посочване на общата сума за всяка 

категория; 

7) Отделни приходи и разходи, които са 

съществени за периода; 

 

7) следната информация, когато 

отчитащото се предприятие е 

предприятие от група: 

а) наименованието и седалището на 

предприятието майка; 

б) наименованието и седалището на 

предприятието, което съставя 

консолидиран финансов отчет за най-

голямата група от предприятия, в 

която се включва отчитащото се 

предприятие; 

в) мястото, където могат да бъдат 

получени копия от консолидираните 

финансови отчети на предприятията по 

букви "а" и "б"; 

8) Сумата на всички задължения, 

изискуеми след повече от 5 години; 

8) Броят и номиналната стойност за 

всеки клас акции, когато има повече от 

един клас акции; 

9) Средносписъчният състав на 

персонала за периода. 

 

9) Броят и номиналната стойност на 

записаните акции/дялове през 

отчетния период; 

 

10) Малките предприятия, които не са 

оповестили информацията по сумата на 

задълженията в счетоводния баланс, 

които стават дължими и изискуеми 

след повече от 5 години и сумата на 

задълженията в счетоводния баланс, за 

които са предоставени обезпечения, с 

описание на естеството и формата на 

обезпечението, информацията се 

посочва общо за раздел "Задължения" и 

поотделно за всяка статия от него; 
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11) Малките предприятия оповестяват 

следната информация в случаите на 

придобиване на собствени акции: 

а) причината за придобиването; 

б) броя и номиналната стойност на 

придобитите и прехвърлените 

собствени акции през отчетния период, 

както и частта от записания капитал, 

която те представляват; 

в) насрещната престация при 

придобиване или прехвърляне на 

собствени акции, когато то е 

възмездно; 

г) броя и номиналната стойност на 

притежаваните собствени акции, 

както и дела, който те представляват 

в записания капитал. 

 

Без да изпадаме в подробни размисли по същността на всяка една точка, се вижда 

само от броя, че изискванията за оповестяване на информация в приложенията по 

НСФОМСП са повече, спрямо заложените в директивата.В нашето 

законодателство, ако се приложи директно дефиницията за малко предприятие, 

спрямо приетата в Директива 2013/34/ЕС: два от три критерия - сума на баланса 

– 4 000 000 евро; нетен оборот – 8 000 000 евро; средносписъчен състав на 

персонала за финансовата година – 50 души 
9
, то в тази група ще попаднат 

значителна част от българските предприятия. Тази значителна част от 

предприятия, ще има възможността да оповестяват по-малко информация към 

годишните финансови отчети. На държавите - членки не се позволява да изискват 

от малките предприятия оповестявания, надвишаващи посочените в горните 

норми на Директивата.                                                              

Заключение: Новата счетоводна Директива 2013/34/ЕС цели да облекчи малкия 

бизнес и да намали  изискванията по отношение отчетността на предприятията, 

като дава възможност на държавите членки да определят и други облекчения за 

микро- и малките предприятия. От друга страна е налице право на всяка една 

страна-членка самостоятелно да реши как да транспонират изискванията 

съобразно специфичните особености на националните си законодателства. 

Вследствие на горното и силната ангажираност на засегнатите участници, е 

                                                           

9
 Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година,чл.3, ал.2 
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налице Нов Проектозакон за счетоводството, като след това най-голямото 

предизвикателство е постигане на консенсус относно следва ли да се променят 

НСФОМСП или следва да се приемат МСС за МСП. С оглед на предствените в 

доклада прилики и различия в двете нормативни бази, възприетата в България 

практика, и критичен анализ, авторът застъпва тезата, че сега действащите 

НСФОМСП следва да бъдат променени, отредактирани в най-чувствителните 

моменти, за да могат да поемат и отразят изискванията на новата Директива.  
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ЕбеккЭ йвтлблилаея кЭ злктнлиЭ е лбетЭ – 

мнвбедЯезЭтвиотЯл е нвшвкев 

д-р Али Вейсел, д.е.с., рег. одитор, ВУЗФ – София 

 

Резюме 

 Докладът е посветен на общите елементи на контрола и одита, които 

имат значение за използването на единна методология при извършване на 

различните контролни дейности и одитни процедури. В него се представят 

елементите на контрола според проф. Robert Anthony, които се използват за 

анализиране на процесите при основните разновидности на одита. По този начин 

се установява връзката между контрола, одита и счетоводството. Така се 

достига до заключението, че одитните процедури могат да се прилагат и при 

други проявления на контрола. 

 Ключови думи: контрол, одит, елементи на контрола, счетоводство. 

 

Unified Methodology of the Control and the Audit – Challenge 

and Solution 

Ali Veysel, PhD, CPA, VUZF University – Sofia 

 

Summary 

The report is devoted to the common elements of the control and the audit that are 

relevant to use of a single methodology in various control activities and audit procedures. It 

describes the elements of control, according to prof. Robert Anthony which are used to 

analyze the processes of the main audit types. Thus the connection between the control, 

audit, and accounting is established. The conclusion is that the audit procedures may be 

used for other types of controls. 

Key words: Control, Audit, Elements of the Control, Accounting. 

 

След 50-те години на ХХ век в световната практика се утвърдиха няколко 

основни концепции, които са свързани с контрола – вътрешен контрол, 

управленски контрол и одит. Техният анализ показва, че няма единно представяне 

на основните им постановки. Това представлява сериозен проблем, защото 

самостоятелното изучаване на концепциите не позволява използването на най-
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добрите практики във всички области. В това отношение е необходимо да се 

изследва връзката между контрола и одита, включително техните общи 

елементи. 

Най-подходящо е проучването на връзката между контрола и одита да се 

основава на разработките на западните автори. Това е така, защото 

съвременните разпространени практики са резултат от техните трудове.  

Забелязва се, че авторите, които пишат за различните контролни 

дисциплини, избягват да обосновават връзката и взаимодействието между 

практическите дейности. Например Anthony и Govindarajan, в изданието на 

тяхната книга от 1992 г., правят разграничение между управленския контрол и 

вътрешния одит. Според тях управленският контрол се извършва от контрольора, 

а вътрешният одит помага за осигуряване на надеждна информация, свеждане на 

измамите до минимум и увеличаване на ефективността и ефикасността.
1
 

Вижда се, че те дефинират вътрешния одит с целите на вътрешния 

контрол. Но това представяне не е пълно, защото в оценката на ефективността 

и ефикасността във вътрешния контрол някои автори включват и бюджетния 

контрол, а други посочват, че вътрешният одит се включва в задачите на 

контрольорите. Вероятно поради тези спорни моменти авторите ’решават‘ 

проблема, като в следващите издания, включително в последното от 2007 г., не го 

коментират.
2
 Те запазват сравненията между управленския контрол, 

стратегическото планиране и контрола на задачите, както и анализа на връзката 

между управленски контрол и управленско счетоводство. 

Тези слабости са характерни и за авторите, които работят в областта на 

вътрешния контрол. Те го разглеждат като единствената контролна система 

във фирмата.
3
 За тях не съществува управленският контрол. Не е така обаче на 

практика, където почти не се разработват системи за вътрешни контроли, 

които да изследват финансовите резултати по центрове на отговорности. 

 За да се изгради обща методология на контрола и одита е необходимо да се 

анализират техните общи елементи. В това отношение е важно да се посочи, че 

изследователите, които се стремят да опознаят естеството на контролните 

системи във всички области, често разглеждат примера, който посочва проф. 

Robert Anthony. Той обяснява контрола както следва:
4
 

’Когато натиснете педала на спирачката, автомобилът намалява 

скоростта си и спира. Когато натиснете педала на газта, автомобилът се движи 

по-бързо. Когато завъртите волана, автомобилът променя посоката си. С тези 

способи шофьорът контролира скоростта и посоката на колата.‘ 

                                                           

1
 Anthony, R., J. Dearden, V. Govindarajan. Management Control System. Boston, IRWIN, 1992, p. 18. 

2
 Anthony, R., and V. Govindarajan. Management Control System. Boston, Mc Graw Hill, 2007. 

3
 Moeller, R. Brink`s Modern Internal Auditing. New Jersey, John Wiley & Sons, 2005, p. 71. 

4
 Anthony, R., and V. Govindarajan. Management Control System. Boston, Mc Graw Hill, 2007, p. 2. 
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 Според проф. Robert Anthony и най-елементарната контролна система има 

следните четири елемента:
5
 

 детектор (a detector) – регистрира (измерва)  това, което реално се случва; 

 оценител (an assessor) – сравнява това, което реално се случва със стандарта; 

 регулатор (an effector) – коригиращ сигнал, който често се нарича обратна връзка 

(feedbeck); и 

 комуникационна мрежа (a communication network) – предаване на информация между 

детектора и оценителя и между оценителя и регулатора. 

Тук трябва да се отбележи, че посочените горе елементи се определят от 

проф. Михаил Динев по следния начин:
6
 

 детектор – измерване на фактическото състояние; 

 оценител – съпоставяне на нормата с фактическото състояние; 

 регулатор – регулиране на поведението. 

Процесът на контрола и връзката между елементите могат да се 

представят със следната схема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От фигурата се вижда, че контролът е процес, който включва няколко 

елемента. Когато има отклонения от стандарта се извършва корекция, когато 

няма – измерването също продължава. Най-характерното за него е, че той е 

процес, който включва измерване, оценяване и регулиране на елементите на 

                                                           

5
 Ibid. 

6
 Динев, М. Социалният контрол и трудовият колектив. София, Профиздат, 1985, с. 25 – 54. 
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изследваната системата, чрез използване на комуникационна мрежа. 

 Безспорно е, че вътрешният контрол, който включва основно контрола 

върху процесите, и управленският контрол, който се отнася за контрола върху 

резултатите, съдържат елементите на контролната система. Затова интерес 

представлява значението на посочените по-горе елементи за одита. В него 

винаги се докладва за това дали предметът съответства на критерия. Това 

означава, че той включва: 

 установяването на фактическото състояние (детектор); 

 сравняване дали фактическото състояние съответства на стандарта 

(оценител); и 

 докладване (част от комуникационната мрежа). 

Тук от елементите на контролната система липсва само регулирането. То 

се извършва от други лица в резултат на одита. 

Необходимо е да се изследва проявлението на тези елементи на практика. В 

тази връзка е важно да се посочи, че одитът има три основни разновидности – 

финансов одит (одит на финансовите отчети), управленски (операционен) одит и 

одит на съответствието. Те имат различни предмети, които могат да се 

представят по следния начин: 

 финансов одит – информация; 

 управленски одит – резултати; и 

 одит на съответствието – процеси. 

При финансовия одит се установява дали финансовите отчети 

съответстват на счетоводните стандарти. Въз основа на одиторското мнение 

собствениците регулират (приемат или не приемат) изготвения от 

ръководството отчет. Целият процес може да се определи като контрол върху 

информацията, със следните елементи: 

 детектор – одиторът установява фактическото състояние на отчета; 

 оценител – одиторът сравнява дали отчетът съответства на стандарта, въз 

основа на което изразява мнение; 

 регулатор – според мнението на одитора собствениците приемат или не приемат 

отчета; 

 комуникационна мрежа – събиране на информация за състоянието и докладване на 

собствениците. 

В случая се вижда, че одиторът е в ролята на детектор и оценител. Въз 

основа на неговото мнение се осъществява регулирането. 

Интересно е, че приетият отчет също се използва за контрол. Чрез него 

собствениците вземат решения за бъдещето на висшия мениджмънт, фирмата 
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или техните дялове. Така те осъществяват контрол върху предприятието 

(корпоративен контрол). Това става чрез следните елементи: 

 детектор – собствениците установяват финансовите резултати, въз основа на 

одитирания и приет отчет; 

 оценител – всеки собственик оценява дали финансовите резултати отговарят на 

неговите очаквания; 

 регулатор – собствениците вземат решения. 

 комуникационна мрежа – нервната система на собствениците, получаването на 

информация за резултатите и предаването на послания чрез действия. 

Вижда се, че тук оценяването и измерването не се извършват от одитор. 

Но това не означава, че детекторът и оценителят не представляват част от 

одитния процес. В това отношение са интересни следните твърдения на Robert 

Moeller за вътрешния одит:
7
 

’В своето най-примитивно ниво една самооценка, или функцията на 

вътрешния одит, може да съществува, когато отделен човек седне проучва нещо, 

което той е направил. В този момент човек си задава въпроса доколко добре е 

свършил определена задача и, може би, как тази задача би могла да се свърши по-

добре, ако трябва да се върши отново. Ако в тази дейност е включен и друг човек, 

оценителската функция може да бъде разширена така, че да включи оценяване и на 

неговото участие. В един малък бизнес собственикът или мениджърът ще 

извършат този преглед до известна степен за всички служители. Във всяка от 

тези ситуации оценяването, или функцията на вътрешния одит, се провежда 

директно, като част от ролята на основното управление. Въпреки това, когато 

дейностите на една организация стават обемни и комплексни, вече не е 

практично за собственика или за висшия мениджмънт да поддържат достатъчен 

контакт с всеки аспект на дейностите, за да могат да преглеждат 

задоволително тяхната ефективност. Тези операции по прегледа на 

отговорностите трябва да се делегират.‘ 

Цитираният текст показва, че според Moeller има три вида проучване 

(детектор) и оценка (оценител): 

 лицето установява дали неговото поведение съответства на нормата; 

 собственикът (или мениджърът) установява дали работникът спазва нормата; 

 назначено лице от собственика (или мениджъра) установява дали работникът 

спазва нормата. 

Независимо от кого се извършва проучването и оценяването Moeller ги 

разглежда като функция на одита. Това е основателно, защото при всички случаи 

                                                           

7
 Moeller, R. Brink`s Modern Internal Auditing. New Jersey, John Wiley & Sons, 2005, р. 4. 
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се установява дали предметът съответства на критерия, т.е. за същността на 

одита не е важно кой извършва процеса. 

Тук трябва да се допълни, че специалист се назначава, когато предметът 

се усложнява. Например през последните години се разпространи 

диагностичният одит (дю дилиджънс), който е инструмент за корпоративен 

контрол. Тези които инвестират значителни средства в определено предприятие, 

имат желание  специалист да оценява състоянието на фирмата. Инвестиращите 

във финансови инструменти също използват специалисти – финансови 

анализатори, които извършват оценка на реалното състояние. 

Посоченото твърдение, че измерването и оценката представляват одит, 

може да се провери и чрез анализ на другите основни разновидности на одита. 

Например управленският одит се използва за контрол върху резултатите по 

центрове на отговорности (ефективността и ефикасността). Елементите на 

контролната система при него са следните: 

 детектор – одиторът измерва показателите за ефективност и ефикасност; 

 оценител – одиторът оценява дали ефективността и ефикасността е в 

съответствие с бюджетите; 

 регулатор – според одиторското мнение висшият мениджмънт взема коригиращи 

мерки по отношение на другите мениджъри. 

 комуникационна мрежа – системите за предаване на информация, компютърни 

системи, протоколи от съвещания, включително докладване от одитора. 

Одитът на съответствието е инструмент за контрола върху процесите. 

Елементите на контрола тук са следните: 

 детектор – одиторът установява как се извършват процесите; 

 оценител – одиторът оценява дали процесите се извършват според изискванията; 

 регулатор – въз основа на одиторското мнение лицата вземат коригиращи мерки 

по отношение на процесите. 

 комуникационна мрежа – системите за предаване на информация, компютърни 

системи, срещи, включително докладване от страна на одитора. 

За по-голяма яснота е необходимо да се поясни, че диагностичният одит се 

извършва след одита на финансовите отчети. Но управленският одит и одитът 

на съответствието не се осъществяват след него. Когато обаче одиторът 

проверява ефективността и ефикасността на резултатите или счетоводните 

записвания, той при всички случаи първо се убеждава в достоверността на 

изследваната информация. В този смисъл те също включват одит на 

информацията. 

Всичко това показва, че одитът се състои от два контролни елемента – 

детектор и оценител. Информацията между тях, както и към предвидените 

потребители, за да се осъществява регулиране, се предава чрез комуникационна 
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мрежа. Подобно е мнението и на Moeller, макар и не толкова ясно представено. 

Според него ’вътрешният одит може, също така, да бъде разпознат, като 

организационен контрол, който функционира чрез измерване и оценка 

(подчертаното е от мен – А.В.) на другите контроли‘.
8
 В случая е необходимо за се 

добави, че по-правилно е определянето на одита като ’детектор‘ и ’оценител‘ в 

контрола, а не като контрол, защото не включва регулиране. 

Заслужава да се обърне по специално внимание на различията между 

контрола върху информацията и другите контроли – върху резултатите (на 

цялото предприятие и по центрове на отговорности) и процесите. При одитиране 

на финансовите отчети одиторът измерва информацията, т.е. установява 

нейното фактическо състояние. В одита на резултатите и процесите се използва 

счетоводна и друга информация за измерване на състоянието на изследваните 

обекти. При тях счетоводството представлява част от детектора, който може 

да включва и статистическа и друга информация. Тези елементи на контролната 

система, както и връзката между контрола, одита и счетоводството, са 

представени на следващата фигура.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 От представената фигура става ясно, че счетоводството е част от 

детектора при контролирането на операциите и резултатите, а детекторът и 

оценителят винаги представляват одитния процес. 

 В това отношение интерес представлява и разграничаването на 

счетоводството. В световната литература са известни финансово и 

                                                           

8
 Ibid. 
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управленско счетоводство. Финансовото счетоводство (Financial Accounting) е 

част от детектора при контролирането на висшия мениджмънт от страна на 

собствениците (корпоративния контрол), както и от други външни лица, които 

имат съответната власт. Управленското счетоводство (Management Accounting) 

е детектор при осъществяването на управленския контрол, т.е. при 

контролиране на резултатите, който се извършва от висшия мениджмънт. 

Но освен контрола върху висшия мениджмънт и контрола върху 

мениджърите, съществува и контрол върху процесите. Така възниква въпросът 

кое счетоводство осигурява информация за него. 

Изследването на световната литература показва, че се разглежда и 

счетоводно отчитане (Bookkeeping), което е основата на другите 

счетоводства.
9
 Именно то доставя информация за контрола върху процесите. На 

следващата таблица е представена връзката между видовете счетоводства, 

контроли и одити. 

Таблица 1. Връзки между счетоводства, одити и контроли 

Счетоводство Контрол Одит 

Счетоводно 

отчитане 
Контрол върху процесите Одит на съответствието 

Управленско 

счетоводство 

Контрол върху резултатите 

по центрове на 

отговорности 

Управленски одит 

Финансово 

счетоводство 

Контрол върху резултатите 

на предприятието, въз 

основа на контрола върху 

информацията във 

финансовите отчети. 

Извършва се от собствениците 

(или от специалисти по 

диагностичен одит, или финансови 

анализатори), въз основа на 

одитирания отчет от финансовия 

одит. 

 

Представените елементи на контрола показват, че одитът и 

счетоводството са част от системата за контрол. Може да се твърди, че 

контролът включва одит и регулиране, или одитът се състои от детектор и 

оценител. При контролиране на резултатите и процесите счетоводството 

представлява част от детектора. Затова повечето от използваните методи в 

тези дисциплини трябва да са подобни. 

Това обаче се отнася единствено за процедурите, които се използват за 

отделните елементи на контрола. Във всички останали случаи одитът и 

контролът имат своите специфични особености. Различията се открояват 

особено по отношение на етиката. Принципите на поведение, с които трябва да 

се съобразяват одиторите, и предпоставките за тяхното спазване, не са еднакви 

с тези, които се изискват при извършване на вътрешния и управленския контрол. 

                                                           

9
 Needles, B., M. Powers, and S. Crosson, Accounting. Boston/New York, Houghton Mifflin Company, 2008, p. 

7. 
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Например одиторът на финансовия отчет трябва да бъде независим от 

мениджмънта на одитираното предприятие, за да е обективен. Това обаче не се 

изисква за контрольора (главния счетоводител или финансовия директор) на 

предприятието.  

Изследването позволява да се обобщи, че одитът е част от контролния 

процес. Поради това добре разработените одитни процедури могат да се 

прилагат и в други проявления на контрола. Например логично е процедурите за 

оценка в управленския одит да се използват и в елемента оценител на данъчния 

контрол. По този начин могат да се развиват контролните практики на 

различните органи. Но същевременно трябва да се има предвид, че контролът и 

одитът имат някои особености при тяхното извършване. 
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Резюме 

Поставянето на въпроса дали е възможно да съществува противопоставяне на 

фундаменталните качествени характеристики на информацията представена във 

финансовите отчети – уместност и достоверно представяне е еднозначно решен 

в концептуалната рамка за финансово отчитане на Съвета по международни 

счетоводни стандарти (СМСС). Тази рамка не допуска противоречие между тези 

качествени характеристики на полезната финансова информация определени като 

фундаментални. В настоящия доклад сме се опитали да отговорим на въпроса от 

гледна точка на практиката (реалността).  

 

Ключови думи: уместност, достоверно представяне, финансови отчети, 

потребители на финансова информация 

 

Abstract 

Putting the question of whether there may be opposition to the fundamental qualitative 

characteristics of information presented in financial statements - relevance and faithful 

representation is uniquely determined in the conceptual framework for financial reporting of 

the International Accounting Standards Board (IASB). This framework does not allow 

contradiction between the qualitative characteristics of useful financial information identified 

as fundamental. In this report we have tried to answer the question in terms of practice 

(reality). 

 

Keywords: relevance, faithful representation, financial statements, users of financial 

information 

Увод 

Информацията, която се съдържа във финансовите отчети трябва да бъде 

полезна за нейните потребителите. Това изискване кореспондира с целта на 

финансовите отчети с общо предназначение. За да бъде полезна финансовата 
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информация тя трябва да притежава качествени характеристики, които 

определят нейната полезност. В Първата концептуална рамка
1
 на Комитета по 

международни счетоводни стандарти от 1989 година се посочват четири основни 

качествени характеристики на полезната финансова информация: разбираемост, 

уместност, надеждност и сравнимост. В допълнение към тях са посочени 

същественост, достоверно представяне, предимство на съдържанието пред 

формата, неутралност, предпазливост и пълнота. Ревизираната концептуална 

рамка от 2010 г. издига в ранг на фундаментални качествените характеристики 

уместност и достоверно представяне. Сравнимост, възможност за проверка, 

своевременност и разбираемост са определени като качествени характеристики, 

които повишават полезността на уместната и достоверно представена 

информация. Въпросът, който бихме искали да разгледаме е дали 

фундаменталните качествени характеристики – уместност и достоверно 

представяне са винаги съвместими. 

Качествени характеристики на полезната финансова информация 

Целта на финансовите отчети с общо предназначение е да предоставят 

финансова информация за отчитащото се предприятие, която е полезна за 

настоящите и потенциални инвеститори, заемодатели и други кредитори при 

вземането на решения за предоставяне на ресурси на предприятието. 

Приоритетното значение на фундаменталните качествени характеристики – 

достоверно представяне и уместност е възприето от СМСС с убеждението, че 

дори и да притежава всички останали характеристики, ако финансовата 

информация не притежава двете фундаментални характеристики няма да бъде 

полезна. 

Финансовата информация е полезна за вземането на дадено решение, само ако е в 

състояние да повлияе върху това решение. Терминът, използван в Концептуалната 

рамка за описване на тази способност, е уместност. Дефиницията за уместност 

в Общите положения (1989 г.) гласеше, че информацията е уместна само ако 

действително влияе върху решенията на потребителите. Редакцията в 

дефиницията в новата рамка е наложена от невъзможността да се прецени дали 

съществува ясна връзка между уместността и вземането на конкретно решение 

породено от тази характеристика на информацията. Не е нужно отчетността да 

бъде прогнозна, за да предсказва. Според концептуалната рамка е достатъчно да 

помага на потребителите на финансовата отчетност да правят прогнози.  

Съгласно концептуалната рамка, за да бъде полезна, финансовата информация 

трябва не само да представя съответните явления, но тя трябва да представя 

достоверно явленията, които претендира, че представя – достоверно 

представяне. За да бъде съвършено достоверно, дадено представяне трябва да 

                                                           

1
 Общите положения за изготвянето и представянето на финансови отчети 
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притежава три характерни черти. То трябва да бъде пълно, неутрално и да не 

съдържа грешки. В Общите положения (1989 г.) се посочва, че информацията 

притежава качеството надеждност, когато не съдържа съществени грешки или 

предубеденост и потребителите могат да разчитат на нея да представя 

достоверно това, което претендира, че представя или би могло разумно да се 

очаква, че представя. В Общите положения предимството на съдържанието пред 

формата, неутралността, предпазливостта и пълнотата се разглеждат като 

аспекти на достоверното представяне. От тези две дефиниции на достоверно 

представяне и надеждност се прави заключението, че СМСС заменя използването 

на термина надеждност с достоверно представяне. ’Достоверността спрямо 

дадена реалност, откъдето и терминът ’представа‘, а не достоверността 

спрямо дадено правило, препраща към истината‘.
2
 

Основания за поставяне на въпроса 

Съвместимостта на фундаменталните качествени характеристики, 

достоверност и уместност, не се поставят под съмнение от концептуалната 

рамка на СМСС, която тясно ги обвързва. Информацията е неутрална, т.е. 

достоверна, неизкривена, без предубеденост, ако ’чрез подбора или 

представянето на информацията тя влияе на вземането на решение или 

извършването на преценка с цел постигане на предопределен резултат или 

въздействие‘
3
. За връзката между двете фундаментални качествени 

характеристики в концептуалната рамка се посочва, че неутралната информация 

не означава информация без цел или без влияние върху поведението. Точно 

обратното, уместната финансова информация по дефиниция е в състояние да 

влияе върху решенията на ползвателите. Въпросът е има ли случаи на 

несъвместимост между тях? 

Дефинираните фундаменталните качествени характеристики в концептуалната 

рамка са залог за вярно и честно представяне на финансовата информация, която 

е полезна за потребителите на тази информация. Съществуват в практиката 

обаче много случаи, които поставят под съмнение неутралността, като аспект 

на достоверното представяне, което се противопоставя на уместността. 

Финансовите отчети с общо предназначение са замислени да предоставят обща 

информация за потребителите, която да бъде уместна и достоверна. В 

следващото изложение ще представим някои аспекта, които предизвикват 

съмнения относно единството на двете фундаментални качествени 

характеристики на информацията – достоверност и уместност. 

 Потребители на финансовата информация 

                                                           

2
 Бюрло, А., ’’Вярно‘ или ’правилно‘ трябва да говорят финансовите отчети‘, с. 15, сп. ИДЕС, година 

XVІІІ, бр. 6/2014 
3
 Общи положения за изготвяне и представяне на финансови отчети, чл. 36, Международни 

стандарти за финансово отчитане част І. София: ИДЕС, 2005 
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В Общите положения за изготвянето и представянето на финансови отчети се 

посочва, че потребители на финансовите отчети са ’настоящи и потенциални 

инвеститори, наети лица, заемодатели, доставчици и други търговски кредитори, 

клиенти, правителсва и техните агенции и обществеността‘
4
. В 

Концептуалната рамка широкия кръг от потребители е стеснен радикално на 

настоящи и потенциални инвеститори и кредитори. Основателно е 

становището, че ’отказът от първоначалните предположения, че финансовите 

отчети са предназначени за широк кръг потребители и определението за това, че 

основните потребители на финансовите отчети са настоящи и потенциални 

инвеститори и кредитори, не би могъл да не окаже влияние върху формулировката 

на целите на финансовата отчетност.‘
5
 При дефинирането на целта на 

финансовото отчитане в Концептуалната рамка ясно изпъква факта, че 

информацията представена във финансовите отчети трябва да бъде полезна за 

настоящите и потенциални инвеститори, заемодатели и други кредитори при 

вземането на решения за предоставяне на ресурси на предприятието. Очевидно е, 

че акцент при определяне на целта на финансовия отчет се поставя върху 

нуждите от информация на потребителите при вземането на решения за 

инвестиции в предприятието. Ръководството на предприятието също е 

заинтересовано от финансовата информация относно предприятието. В 

Концептуалната рамка обаче е посочено, че не е необходимо ръководството да 

разчита на финансовите отчети с общо предназначение, тъй като то е в 

състояние да получи вътрешно необходимата му финансова информация. Други 

лица, като регулаторни органи и граждани, различни от инвеститори, 

заемодатели и други кредитори, също могат да счетат финансовите отчети с 

общо предназначение за полезни. Отчетите обаче не са основно насочени към 

тези други групи
6
.  

Посочения ограничен кръг от потребители на финансови отчети рефлектира 

върху ограничаване и на целта на финансовите отчети. Става въпрос за това, че 

при съставянето на финансовите отчети изключително много ще се изхожда от 

представяне на информацията, която е целенасочена към точно определен кръг 

лица, които са лично заинтересовани от тази информация. От друга страна 

инвеститорите, заемодателите и другите кредитори имат различни 

информационни потребности. Възниква въпросът възможно ли е информацията 

представена във финансовите отчети да бъде неутрална, когато тя е насочена 

към вземане на икономически решения от индивидуални ползватели, които могат 

                                                           

4
 Общи положения за изготвяне и представяне на финансови отчети, чл. 9, Международни 

стандарти за финансово отчитане част І. София: ИДЕС, 2005 
5
 Шкарич-Йованович, К., ’Отговорни лица за качеството на финансовата отчетност‘, ИДЕС, бр. 

7/2011, с. 10 
6
 Концептуална рамка за финансово отчитане, МСФО 12 част А, ИДЕС, 2012 г., с. 40 
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да имат информационни нужди и желания, които се различават и евентуално 

могат да бъдат в противоречие с тези на други ползватели със същия вид 

участие или интерес в отчитащото се предприятие. Това поставя под особено 

внимание постигането на съгласуваност на фундаменталните качествени 

характеристики на финансовата информация.  

 Използването на приблизителните счетоводни оценки. 

Основно изискване при осъществяването на приблизително оценяване е 

използването на разумни приблизителни оценки. Счита се, че то не намалява 

достоверността на финансовите отчети. Но по своята същност 

приблизителните счетоводни оценки са податливи на преднамереност и 

субективизъм. Тези оценки се използват при определяне на провизия за обезценка 

на трудносъбираеми вземания, обезценка на материалните запаси за залежалост 

и неизползаемост, задължения по гаранции, метод на амортизация или полезен 

живот на актива, разходи произтичащи от уреждане на съдебни спорове, имоти 

или оборудване, държани за продажба оценявани по справедлива стойност, 

определени активи или пасиви, придобити в бизнескомбинация, включително 

репутация и нематериални активи. Прави впечатление, че използването на 

приблизителните счетоводни оценки е с голямо приложно поле. По своята 

същност тези оценки са субективни, т.е. определянето им зависи от 

професионалните умения, опит, квалификация на лицата, които извършват 

оценките. Макар че изрично е посочено, че използването им не намалява 

достоверността на финансовите отчети едва ли е възможно да се приеме 

абсолютно безрезервно тази презумция. Да вземем под внимание само един вид 

приблизителна оценка – провизия за обезценка на трудносъбираеми вземания. От 

една страна е много трудно да се прогнозира с точност вероятността от 

събираемостта или не на вземането и съответния процент обезценка за това. 

Това е индикация за проявен субективизъм в оценката и съответно рефлектира 

върху достоверността на информацията. От друга страна определения размер на 

трудносъбираемите вземания е сигнал за потребителите на финансова 

информация и рефлектира върху тяхното решение. Различните потребители ще 

направят различен прочит на определения размер на трудносъбираемите 

вземания. Съществуващата зависимост и единство на уместно и достоверно 

представена информация не е гарантирана. 

 Данъчно облагане 

Счетоводството създава информация за резултата от дейността на 

предприятието. Този резултат е основа за определяне на данъци, дивидент, 

инвестиции. За голяма част от малките предприятия с изключителен приоритет 

е данъчното облагане. Неслучайно в редица публикации, се изтъква ’данъчно 

ориентираното счетоводство‘ или с други думи съществуващата подчиненост на 

счетоводството пред данъчното законодателство. В основата на тази 
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действителност е стремежът към данъчни икономии. Но се поставя резонния 

въпрос – всичко това не поставя ли под съмнение достоверността на 

финансовата информация?  

 Справедлива стойност 

Използвайки умело инструментариума на определен тип счетоводна политика, 

ръководството на предприятието може да окаже съзнателно и целево 

ориентирано влияние върху финансовите резултати и балансовата структура на 

предприятиято. От тази възможност може да се възползва ръководството 

посредством счетоводната политика. Съгласно МСС 16 Имоти, машини, 

оборудване, респ. параграф 29, е дадено правото на предприятието да избере един 

от двата модела: ’модела на цена на придобиване‘ или ’модела на преоценка‘, като 

модел за последващо оценяване след първоначално признаване на активите. И 

двата модела имат своите предимства и недостатъци, които влияят върху 

вярното и честно представяне на финансовите отчети. Ако предприятието е 

избрало като своя счетоводна политика модела цена на придобиване, поема риска 

тази цена да не отразява реалната икономическа действителност в случай на 

промени в цените (напр. при инфлация). Доказателство в тази посока е фокусът, 

който се постави значително върху стойността на активите особено след срива 

на недвижими имоти през 2008 – 2009 г. Във времето, когато всички основно 

мислеха, че стойността на активите е в непрекъсната тенценция само нагоре, а 

отчитането на активите по историческата им цена, намалена с амортизацията, 

приемаха само като норма, при това консервативна норма. Финансовата криза от 

2008 г. обаче значително промени тази картина. И когато реалните стойности на 

активите действително са намалели, се поставя изискването тези промени да се 

отразят в стойностите на активите с цел вярното и честното им представяне 

във финансовите отчети на предприятията. Това налага редовни оценки, за да 

може всички действителни изменения в стойностите, независимо от причината 

да намерят отражение във финансовите отчети. От друга страна, моделът на 

преоценка предполага счетоводно признаване както на нереализирани загуби 

(разходи) от промяната в стойността, така и на нереализирани печалби (приходи). 

Това значително може да повлияе на вярното и честно представяне на 

информацията както по линията на амортизацията, така и по линия на ’нереални‘ 

приходи и разходи при извършена преоценка. Въпреки това оценяването по 

справедлива стойност създава по-уместна информация във финансовия отчет, 

тъй като потребителите се интересуват преди всичко от реалната пазарна 

стойност на активите. Използването на справедливата стойност води до 

увеличаване на надеждността на информацията във финансовия отчет. За разлика 

от отчета по историческа цена при оценката по справедлива стойност се 

отчитат икономическата ситуация и състоянието на оценявания обект не само 

към момента на изготвяне на отчета, но и впоследствие, което от своя страна 
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увеличава уместността и пълнотата на информацията във финансовия отчет. 

Освен това оценката по справедлива стойност позволява по-голяма сравнимост 

на показателите във финансовите отчети на различни предприятия. 

Историческата цена на аналогични обекти може да се различава вследствие 

различните периоди на придобиване, условията, при които е придобит обектът. 

Използването на справедливата стойност позволява стойността на 

аналогичните обекти да е еднаква, тъй като се взема за база цената на активен 

пазар, която не зависи от времето и начина на придобиване на актива в 

предприятието, а от ситуацията в момента на оценката, поставена обективно 

за много предполагаеми участници на пазара, а не за отделно предприятие. 

Едновременно с всички тези предимства съществуват и редица недостатъци 

относно приемането на справедливата цена, които могат да повлияят върху 

вярното и честно представяне. Безспорно е, че при определянето на тази цена се 

изхожда от субективната преценка на оценителя. Възниква опасност от липса на 

надежност и обективност на оценката.  

Проблемът с влиянието на счетоводната политика по отношение на избора на 

метод за оценка на активите върху финансовото състояние всъщност е по-

сериозен и в определени ситуации може не само да води до изменение в 

показателите, но и реално да заблуди потребителите и да увреди имуществените 

отношения и интереси (лишавайки акционерите от дивидент)7. В потвърждение 

на това е случаят, в който предприятието е избрало модела на преоценка и има 

значителен спад на цените на земите и имотите в периода 2008 – 2010 г. В този 

случай предприятието отчита голям размер на загуба от обезценка, който води 

до значително намаление на счетоводната печалба или увеличение на 

счетоводната загуба. Като краен резултат това влияе върху понижаване на 

размера на собствения капитал на предприятието. Вследствие е възможно да 

бъде поставен под съмнение принципът за действащо предприятие (в случай на 

отрицателна величина на собствения капитал) при явно функциониращо 

предприятие с положителни парични потоци от текущата дейност в резултат на 

отчетените нереализирани загуби от обезценка. Ако предприятието отчиташе 

активите си по модела цена на придобиване, нямаше да има този резултат. 

Заключение 

В доклада се посочиха някои аспекти, които поставят под съмнение 

съвместимостта на двете фундаментални качествени характеристики на 

финансовата информация – достоверност и уместност. Съгласно 

концептуалната рамка финансовата отчетност следва да притежава 

задължително тези две качества, с което в идеалния случай сме съгласни, но се 

                                                           

7
 Орешаров, Н. Влияние на избора на счетоводната политика върху вярното и честно представяне 

във финансовите отчети. - В: Годишник на ИДЕС 2010 г., с. 362. 
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посочиха случаи на несъвместимост между тях. Причината за това е, че в много 

случаи създаването на финансова информация се основава на оценки 

(приблизителни оценки, справедлива стойност), които са натоварени със 

субективен елемент. Едновременно с това една и съща информация информация 

може да бъде уместна за едни потребители и неуместна за други. 
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Abstract 

The main goal of managers is to present the main existing assets and liabilities - a true 

and fair. This way you will be able to maximize the value of its equity by displaying fair value 

of financial instruments. The determination of fair value and the methods and approaches 

of the output is regulated in a number of standards - as well as financial - accounting and 

valuation. Based on defined and derived fair value is taken a number of financial, 

investment and management decisions. Based on the successful financial decisions 

assessing the need to apply the policy. To achieve the objective an analysis of the situation 

in which the company; Origin analyze the financial instruments of capital structure and 

assess the effectiveness of the activities of the capital. Bringing Fair value is based on 

market criteria - whether there is a deep market or not. Measured at fair value purposes - to 

calculate the price of the sale of an asset and the value of the transfer of a liability in an 

orderly transaction between market participants at the measurement date under current 

market conditions then (ie the selling price at the measurement date from the perspective a 

market participant that holds the asset or owes the liability).  

Especially important is the impact that indicate defined disclosure requirements relating to 

fair value measurements, and hence the analysis of capital efficiency in decision-making 

 

Keywords: fair value of financial instruments, appraisal, capital. Efficiency, concession agreement, 

market value, NPV 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Основната цел на мениджърите е да представи основните налични активии 

и пасиви – вярно и честно. По този начин ще има възможност да се максимизира 

стойността на капитала на предприятието, чрез извеждане на спрведлива 

стойност на финансовите инструменти. Определянето на справедливата 

стойност и начините и подходите на извеждане се регламентира в редица 

Стандарти – както финансово – счетоводни, така и оценителски. На базата на 

определената и изведена справедлива стойност се вземат редица финансови, 

инвестиционни и управленски решения. На основата на успешни финансови 

решения се преценява необходимостта от прилагане на съответната политика. 

За постигането на поставената цел се извършва анализ на ситуацията, в която 

се намира дружеството; анализира се произходът на финансовите инструменти, 

структурата на капитала и се оценява ефективността от дейността на 

капитала. Извеждането на Справедлива стойност става въз основа на пазарни 

критерии – независимо дали има развит пазар или не.  Оценяването по справедлива 

стойност цели - да се изчисли: цената на продажба на актив и  стойността на 

прехвърляне на пасив при обичайна сделка между пазарни участници към датата на 

оценяване при актуалните тогава пазарни условия (т.е. продажбената цена към 

датата на оценяване от гледна точка на даден пазарен участник, който държи 

актива или дължи пасива).      

Особено важно значение има влиянието, което указват дефинираните 

изисквания за оповестяване във връзка с оценките на справедливата стойност, а 

от там и анализа на ефективността на капитала при вземане на управленски 

решения. 

2. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЗЕМАНЕ / ЗАДЪЛЖЕНИЕ 

2.1. Методология на оценката на вземания  

При оценка на вземания се прилагат принципите на общата методология и 

техники при оценка на финансови активи. Вземанията възникват в резултат на 

предоставяне на парични средства, обвързани със съответните договорености и 

при определени условия или при извършване на услуги. При обследване на 

документите които са в основата на възникване на този финансов актив 

’вземане‗ или финансов пасив ’задължение― се акцентира върху характера на 

предоставените средства, съобразно предназначението им.  

За целите на извеждане на справедливата стойност на финансовия актив 

’вземане‘ са взети предвид следните характеристики: 

 Без налична котировка на активен пазар;  

 Без наличие на публична информация за текуща пазарна стойност на 

аналогични вземания; 
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 Неприложимост на опционно ценообразуване; 

 Неконкретизиран начин на събиране / погасяване на вземането / 

задължението във времето до падежа, възникнало като допълнителна 

парични вноска – на равни вноски или по друг начин и на какъв период/ 

времеви интервали..  

2.2. Стандарт на стойността  

Извеждането на справедливата стойност се извършва в съответствие с 

изискванията на Стандартите за бизнес оценяване утвърдени в Приложението 

към чл.10. ал.3 към Наредбата за анализите на правното състояние и 

приватизационните оценки и за условията и реда за лиценцзиране на оценителите 

(Обн. ДВ. бр.57 от 11.06.2002 г. изм. бр.115 от 30.12.2004 г. изм. ДВ. бр.54 от 

04.07.2006 г.), препотвърдени с Решение на Общото Събрание на Камарата на 

Независимите оценители в България от 5 септември 2009 г., Европейските 

стандарти за оценяване, Закона за счетоводството и Международните 

счетоводни стандарти (МСС).  

Правилата на Стандартите за бизнес оценяване изискват оценката да се 

базира на определен Стандарт на стойността на непаричната вноска (дефинира 

съгласно американската практика – на АSА) или съгласно базата за оценяване 

(съгласно евройските и международните оценителски стандарти) като: ’вида на 

стойността, целта и методите на оценяване на съответния обект на оценка, 

чрез които, взети заедно, се реализира съдържанието на оценителската 

дейност‘. 

Основните понятия които се дефинират са: 

Понятието “Пазарна стойност‘, което е свързано с колективното 

възприятие и поведение на участниците на пазара. Оценката на пазарна основа 

(т.е. прилагането на стандарт на стойността ‗Пазарна стойност‘) предполага 

функциониране на пазар, на който сделките се извършват масово и без 

ограничение от непазарни сили.  

При наличие на Непазарна база, при която извеждането на справедлива 

стойност не е свързано с акта на покупко-продажба на масов пазар (съответно с 

взаимоотношения между купувач и продавач като е безразлично, кои са те и във 

всеки един момент могат да изберат други подобни предложения). При извеждане 

на справедлива стойност на имущество на непазарна база се използват методи, в 

които се разглеждат икономическата полезност или функции на актива, различни 

от тези свързани с покупко-продажбата на този актив или пък се отчитат 

ефектите от необичайни и нетипични пазарни условия (т.нар. ‗пряка сделка‘). Това 

не означава, че резултата от оценката не е пазарен, а само че е използвана друга 

база за оценяване.  
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Дефиниция на Справедлива стойност: ‗Стойността, на която един актив 

може да бъде заменен или едно задължение да бъде уредено, между добре 

осведомени и желаещи страни при неутрална транзакция‘. (Съвет на 

международните счетоводни стандарти (IASB), Международен Счетоводен 

Стандарт (IAS) 16, пар. 6). Справедливата стойност е признат и приложим 

стандарт на оценяване, който е в съответствие с Международните стандарти 

на финансовите отчети (IFRS) Той често е наричан стандарт за финансовите 

отчети. 

Съществува нова дефиниция за справедливата стойност съгласно 

МСФО 13:  ‗Цената, която би била получена при продажба на даден актив или 

платена при прехвърлянето на задължение при обичайна сделка между пазарни 

участници към датата на оценката‘  

В § 1 от Допълнителните ралпоредби на Закона за счетоводството е 

дефинирано: 

’3. ’Справедлива цена‘ е сумята за която един актив може да бъде заменен или 

един пасив може да бъде погасен при пряка сделка между информирани и желаещи 

осъществяване на сделката купувач и продавач. Тя е продажна цена, борсова цена 

или пазарна цена. 

Вземането, обект на настоящата експертиза, предвид Търговския закон – 

допълнителни разпоредби - § 1 ал. 1, т. 5 и МСС 24 – Оповестяване на свързани 

лица – т. 9в, буква ’а‘,  е между две свързани лица. При тези обстоятелства 

приложимият стандарт на стойността при изготвянето на настоящата 

оценката е ’Справедлива стойност‘.  

При първоначалното признаване на такъв вид активи се основават на 

принципа на първоначалните разходи за придобиването им. Този принцип е 

предимно свързан с исторически подход на оценяване на финансовите 

инструменти.  

 Според МСФО 13 извеждането на справедливата стойност на 

нефинансов актив се базира на способността на пазарния участник да генерира 

икономически ползи от използването му или от продажбата му на друг пазарен 

участник, който ще използва актива според най-ефективната и най-добрата му 

употреба  

 Най-ефективната и най-добрата употреба се отнася до употребата 

на нефинансов актив от пазарните участници, която би довела до максимална 

стойност на актива или групата от активи и пасиви, с които актива ще се 

използва.  
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Използване на нефинансовите активи с оглед максимизиране на 

стойността им 

При оценяването на справедливата стойност на нефинансов актив се 

отчита способността на даден пазарен участник да генерира икономически 

ползи чрез използване на актива с цел максимизиране на стойността му или 

чрез продажбата му на друг пазарен участник, които ще го използва по такъв 

начин.    

3. ОЦЕНКА НА ПАСИВИ И ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА 

ДРУЖЕСТВОТО 

 

При извеждане на справедлива стойност на пасив или инструмент на 

собствения капитал на предприятието се допуска че същите се прехвърлят на 

даден пазарен участник към датата на оценяване. Прехвърлянето на пасив или 

инструмент на собствения капитал на предприятието предполага следното: 

 пасивът остава дължим, като изпълнението на задължението ще се 

изисква от пазарния участник приобретател;  на датата на оценката 

пасивът не се урежда с контрагента или погасява по друг начин;   

 инструментът на собствения капитал на предприятието остава 

неиздължен, като правата и задълженията, свързани с инструмента, се 

поемат от пазарния участник приобретател;  на датата на оценяване 

инструментът не се анулира или действието му не се прекратява по 

друг начин. 
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4.  Справедлива стойност при първоначално признаване  

Справедливата стойност при първоначално признаване като цяло се 

равнява на цената на сделката освен в случаите, в които:  

 Сделката е между свързани лица  

 Сделката е сключена по принуда или при форсмажорни 

обстоятелства  

 Пазарът на който се е случила сделката е различен от основния 

или най-изгодния пазар  

 Разчетната единица, представена от цената на сделката, се 

различава от отчетната единица за актива или пасива, който 

се оценява по справедлива стойност 

При наличие на бартер – когато един актив или пасив е придобит срещу 

размяна с друг актив или пасив, цената на сделката е платената за 

придобиването на актива или получената за поемането на пасива. (входна цена). 

Разликата тук е във факта че справедливата стойност на актив или пасив 

получени про продажбата на актива или платени при прехвърляне на пасива. 

Дружествата не винаги продават активите на цените им на придобиване.  

Аналогично, те прехвърлят пасивите не непременно по цените, получени от тях за 

поемането им.  В много случаи цената на сделката е равна на справедливата 

стойност.   

При определянето на това дали справедливата стойност при първоначалното 

признаване е цената на сделката, предприятието отчита фактори, специфични за 

сделката, както и за актива или пасива.  

5. ТЕХНИКИ НА ОЦЕНЯВАНЕ  

 

 При определяне на справедливата стойност на даден актив или пасив, 

предприятието избира тези техники за оценка, които са подходящи при 

обстоятелствата и за които има достатъчно данни за измерване на 

справедливата стойност  

 Използваната техника трябва да максимализира използването на обозрими 

хипотези/ параметри и да сведе до минимум използването на небозрими 

хипотези/ параметри  

Целта на прилагане на методите за остойностяване е да се прецени цената на 

продажба на актив или прехвърляне на пасив в рамките на обичайна сделка между 
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пазарни участници при актуални към датата на оценяване пазарни условия. 

Основните методи за оценка са 3 бр: 

- подходът на пазарните сравнения - Използва цени и друга релевантна 

информация извлечена от пазарни сделки с еднакви или сходни активи или 

пасиви; 

- подходът на базата на разходите - Отразява сумата, която е необходима 

в момента за да се възпроизведе / да се замени даден актив (текущия 

разход за възпроизвеждане/замяна); 

- подходът на базата на доходите - Превръща бъдещи парични потоци 

(постъпления и плащания) в сегашна (дисконтирана) стойност 

В едни случай се ползва един-единствен метод (например при 

остойностяването на актив или пасив въз основа на обявените цени на идентични 

активи или пасиви на активен пазар).  

В други случаи се ползват един или няколко метода (например евентуално 

при остойностяването на единица, генерираща парични потоци).  В такъв случай 

резултатите (т.е. съответните индикатори на справедливата стойност), се 

преценяват с оглед логичността на диапазона от стойности, посочен от тези 

резултати.   

Методите за остойностяване, използвани за оценяване на справедливата 

стойност, се прилагат последователно.  Промяна в метода за остойностяване или 

в неговото прилагане (например промяна в относителната тежест, когато се 

използват няколко метода, или в прилаганата към даден метод корекция) е обаче 

подходяща, ако води до оценка на справедливата стойност, която е равностойна 

или по-представителна при дадените обстоятелства.  Такъв може да бъде случаят 

например, ако настъпи някое от следните събития: 

а) развият се нови пазари; 

б) стане налична нова информация; 

в) използвана преди информация вече не е налична; 

г) методите за остойностяване се усъвършенстват; или  

д) пазарните условия се променят.  

 

6. ХИПОТЕЗИ НА ТЕХНИКИТЕ НА ОЦЕНЯВАНЕ  

Хипотези от 1-во 

ниво 

Обявени (некоригирани) цени на активните пазари за 

идентични активи или пасиви, до които предприятието може 

да има достъп към датата на оценяване.   
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Хипотези от 2-ро 

ниво 

Други хипотези освен включените в ниво 1 обявени цени за 

актив или пасив, които са наблюдаеми пряко или косвено. 

Хипотези от 3-то 

ниво 

Ненаблюдаеми хипотези за актив или пасив. 

6.1. Определяне на използван метод за оценка  

В съответствие с избрания стандарт на стойността и вида на оценявания 

финансов актив и пасив, подробно анализиран в предходното изложение, 

приложимият метод на оценка на непаричната вноска се определя съгласно чл. 13 

от Закона за счетоводството, където е записано, че: 

’ (1) Активите, собственият капитал, пасивите, приходите и разходите се 

оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата 

им цена или друга цена, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.                                    

(2) Историческа цена е цената на придобиване, себестойността или 

справедливата цена.            (3) Последващи оценки на активите и пасивите се 

извършват в съответствие с приложимите счетоводни стандарти‘. 

 Методиката определя два основни вида ’стойност‘: ’справедлива пазарна 

стойност‘ и ’справедлива стойност‘. Кой вид стойност ще се търси в процеса на 

оценката, зависи от качеството на лицата:  

 за ’свързаните, асоциирани лица‘ това е ’справедливата стойност‘;  

 за ’несвързаните лица‘ се определя ’справедливата пазарна стойност‘ . 

Приложимият метод на оценка се определя от качеството на заемодателя 

и заемателя като свързани или несвързани лица. В случаи че е налице- свързани 

лица и непаричната вноска трябва да се оценява по изискванията на МСС 28 

’Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия‘. В него са посочени два 

метода за оценка - Себестойностен метод и като инструмент на собствения 

капитал. 

Като инструмент на собствения капитал инвестицията първоначално се 

вписва по нейната себестойност, а балансовата сума се увеличава или намалява, 

за да се признае делът на инвеститора в печалбите и в загубите на 

предприятието след датата на придобиването му. Доходите, получени чрез 

разпределение от предприятието, в което е инвестирано, намаляват 

балансовата сума със сумата на инвестицията. Преизчисляване на балансовата 

сума може да се наложи също така и в резултат на промяна в процентния дял на 

инвеститора в предприятието, в което е инвестирано, вследствие на промени в 

капитала на предприятието, в което е инвестирано, които не са били отразени в 

отчета за доходите. Подобни промени могат да възникнат в резултат например 

на преоценката на имоти, машини и съоръжения, оборудване и инвестиции, на 
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курсови разлики от валутни сделки и на преизчисления, произтичащи от бизнес 

комбинации.  

При Себестойностния метод инвестицията се отчита по себестойност. 

Тя не се коригира с настъпващите промени в дела на инвеститора в капитала и в 

текущия финансов резултат на асоциираното предприятие. Този метод се 

прилага, когато инвеститорът е едноличен собственик на капитала, а при 

наличие на повече от един собственик на капитала се прилага Методът на 

собствения капитал. При него новата инвестиция се оценява съобразно дяловото 

участие на всеки инвеститор в капитала и в резултатите от стопанската 

дейност на фирмата.  

6.2. Извеждане на справедлива стойност на вземането по действащото 

към настоящия момент уредба 

При допускане че има наличен Договор за паричен заем от 28.02.2011 г. 

между ‗Х‘ АД като заемодател и ‗У‘ АД като заемател, двете страни се 

съгласяват и констатират към датата на настоящия договор, че по Договор за 

паричен заем от 01.12.2006г. паричното задължение на заемателя към 

заемодателя, получено и отразено в счетоводните регистри на двете дружества, 

възлиза на 3 374 089,86 лв., което задължение се погасява като се заменя с две 

нови задължения  по Договор за заем за инвестиционни нужди в размер на 

1 774 000,00 лв. и по Договор за заем за оборотни нужди в размер на 1 600 089,86 лв. 

В конкретния случай ще разгледаме Договор за паричен заем за оборотни нужди 

от 28.02.2011г. в размер на 1 600 089,86 лв.  

Банково извлечение за 

получена сума ѐ/дата 
или друг документ 

Банка 

Сума на усвоена 

главница по 
Договор за заем от 

28.02.2011г. 

Сума на платена 

главница по 
Договор за заем 

от 28.02.2011г. 

2011 год.  лева 

Договор за новация на 
паричен заем от 

28.02.2011 

28.2.2011 1600089,86  

Анекс от 31.12.2011г. 

към Договор за паричен 
заем за оборотни 

нужди от 28.02.2011г. 

лихва към 31.12.2011г. 68003,84  

237/17.12.2012 17.12.2012 85000,00 28,22 

21.12.2013 Уникредит Булбанк АД 90000,00 993,33 

ОБЩО: 1 843 093,70 лв 1 021,55 лв 

Рекапитулирана главница към 15.05.2014г. по 
Договор за заем от 28.02.2011г.: 

1 842 072,15 лв 

 

Счетоводно отразяване на вземанията  
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Съгласно представени аналитични оборотни ведомост и хронологии на 

сметки 260 ‗Предоставени дългосрочни заеми на свързани лица‘ и 496 ‗Разчети по 

лихви‘ с аналитика по съответните партиди на ’Х‘ АД и сметки 151 ‗Получени 

заеми от търговци‘ и 496 ‗Разчети по лихви‘ с аналитика по съответните 

партиди на ‗У‘ АД. Задължението на ‗У‘ АД към ‗Х‘ АД към 15.05.2014г. е:   

- по начислена главницата по Договор за заем от 04.02.2011г. в 

размер на 953 068,77 лв. с  лихва към него в размер на 17 445,39 лв.; 

- по начислена главницата по Договор за заем от 28.02.2011г. в 

размер на 1 842 072,15 лв. с лихва към него в размер на 34 538,84 лв. 

Общият размер на вземането към 15.05.2014г. на  ‗Х‘ АД от ‗У‘ АД по главниците 

по Договори за парични заеми от 04.02.2011г. и от 28.02.2011г. възлиза на 

2 795 140,92 лв., а по лихвите по Договори за парични заеми от 04.02.2011г. и от 

28.02.2011г. възлиза на 51 984,23 лв. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При извеждане на Справедливата стойност на вземането / задължението, 

след като е направено проучване и анализ на приложените документи, се извежда: 

СТОЙНОСТТА НА ВЗЕМАНЕТО към 2014г. по главниците по сключени 

Договори за парични заеми сключени на 04.02.2011г. и на 28.02.2011г., както и 

анексите към тях на ’Х‘ АД от "У" АД е в размер на 2 795 140,92 лева и 51 984,23 

лева начислени по тях лихви. След така изведената справедлива стойност, 

оцененото вземане може да послужи за увеличаване на стойността на 

капитала в размер на 2 847 125,00 лв. като се запишат нови  2 847 125 акции в 

капитала на „У" АД с номинална стойност от по 1 лев  всяка. 
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Accounting aspects of the evaluation of intangible assets 

 

ас д-р Лиляна Камбурова, Университет за национално и световно стопанство 

Assistant professor, phd Lilyana Kamburova, University of national and world economy 

 

Резюме: Изследвана е възможността за намаляване на субективизма в оценката 

на нематериалните активи чрез прилагане на справедливата пазарна стойност. 

Независимо от спецификата на нематериалните активи, за които липсват 

активни пазари, предложени са начини за пазарно обективиране на тяхната 

специфичност и за приложение на цитираната оценка. 

 

Ключови думи: оценка, справедлива стойност, МСФО 13 „Оценяване по 

справедлива стойност”, нематериални активи 

 

Abstract 

The possibilities to reduce subjectivity in the valuation of intangible assets by applying the 

fair market value was examined. Regardless of the specifics of intangible assets, for which 

no active market are suggested, methods for market objectification of their specificity and 

application of that evaluation were proposed. 

 

Keywords: evaluation, fair value, IFRS 13 Fair Value Measurement, intangible assets 

 

Увод 

При липсата на активен пазар оценката на нематериалните активи притежава 

голяма доза субективизъм, защото се формира на база на прогностични 

изследвания, а не на реални сделки и икономически отношения. Целта на доклада е 

да се избере метод за оценка, който води до минимизиране на субективизма в 

оценката на нематериалните активи.  

1. Разбиране за оценката и бази за оценяване за счетоводни цели 

Оценката като научно понятие може да се разбира в широк и тесен смисъл на 

думата. В широк смисъл под оценка се разбира придаване на числова стойност на 
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даден обект на оценката. В тесен смисъл оценката трябва да се разбира 

присвояване на числови парични стойности на обектите на счетоводството. 

Оценяването е процесът на определяне на паричните суми, по които следва да се 

признават и отчитат елементите на финансовите отчети в баланса и в отчета 

за доходите. Оценяването е присъщ и неотменим елемент на метода на 

счетоводството
1
.  

Съгласно Концептуалната рамка за финансово отчитане процесът на оценява 

включва избор на база за оценяване. Концептуалната рамка регламентира 

следните бази за оценяване
2
: 

(а) Историческа цена. Активите се записват по платената сума в парични 

средства или парични еквиваленти или по справедливата стойност на 

насрещната престация, отдадена за да бъдат придобити към момента на 

тяхното придобиване. Пасивите се записват по сумата на получените 

постъпления в замяна на задължението или при някои обстоятелства (например 

данъци върху дохода) сумите в парични средства или парични еквиваленти, които 

се очаква да бъдат платени за погасяване на пасив в обичайния ход на 

стопанската дейност. 

(б) Текуща стойност. Активите се отчитат по сумата в парични средства или 

парични еквиваленти, която би следвало да бъде платена, ако същият или 

равностоен актив се придобива към момента. Пасивите се отчитат по 

недисконтираната сума в парични средства или парични еквиваленти, която би 

била необходима за уреждане на задължението към момента. 

(в) Реализируема стойност (стойност на уреждане). Активите се отчитат по 

сумата в парични средства или парични еквиваленти, която би могла да бъде 

получена текущо при продажба на актива в нормална сделка за освобождаване от 

него. Пасивите се отчитат по тяхната стойност на уреждане; т.е. 

недисконтираните суми в парични средства или парични еквиваленти, които се 

очаква да бъдат платени за погасяване на пасивите в обичайния ход на 

стопанската дейност. 

(г) Настояща стойност. Активите се отчитат по настоящата дисконтирана 

стойност на бъдещите нетни входящи парични потоци, които се очаква да 

генерира позицията в обичайния ход на стопанската дейност. Пасивите се 

отчитат по настоящата дисконтирана стойност на бъдещите нетни изходящи 

парични потоци, които се очаква да бъдат необходими за уреждане на пасивите в 

обичайния ход на стопанската дейност. 

Базата за оценяване, използвана най-често от предприятията при изготвяне на 

финансовите им отчети, е историческата стойност. Тя обикновено се комбинира 

                                                           

1
 Стоянов, С., К. Савова ’Обща теория на счетоводството‘ УИ ’Стопанство‘ С., 2010, с.86 

2
 Концептуална рамка за финансово отчитане, ИДЕС, 2012 г., § 4.55 
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с друга бази за оценяване. Например материалните запаси обикновено се отчитат 

по по- ниската от цената на придобиване и нетна реализируема стойност, 

търгуемите ценни книжа могат да се отчитат по пазарна стойност, а 

пенсионите задължения се отчитат по тяхната настояща стойност. Освен това, 

някои предприятия използват базата на текущата стойност като отговор на 

невъзможността на счетоводния модел на историческата цена да се справи с 

ефектите на променящите се цени на непаричните активи. 

Независимо от спецификата на нематериалните активи като обекти на 

счетоводството, те ползват общата методология на оценката и оценяването. 

Спецификата на нематериалните активи налага обаче приоритетно да се 

използат едни бази за оценка спрямо други с оглед повишаване надеждността на 

оценката. Надеждността на оценката зависи от използването на разумни 

приблизителни оценки, които обаче носят риск за субективизъм.  

2. Избор на база на оценяване, минимизиращ субективизма в оценката 

Както е известно, от повече от век съществуват изследвания на базите за 

оценяване на дълготрайните активи с цел да се намери решение на проблема за 

представяне на максимално полезна информация за потребителите на 

финансовите отчети.  

Понастоящем дискусията относно базите за оценяване се фокусира върху 

включването на справедливата стойност на активите във финансовите отчети 

като максимално полезна информация за потребителите. 

В Концептуална рамка за финансово отчитане се посочва, че целта на 

финансовото отчитане с общо предназначение е да предостави финансова 

информация за отчитащото се предприятие, която е полезна за настоящите и 

потенциални инвеститори, заемодатели и други кредитори при вземането на 

решения за предоставяне на ресурси на предприятието. За всички аспекти на 

финансовото отчитане, включително признаване, отписване, оценяване, 

класифициране, представяне и оповестяване, съществуват алтернативи. При 

разработването на стандарти за финансово отчитане ще се избира 

алтернативата, която в най-голяма степен постига целта на финансовото 

отчитане. За да се постигне целта на финансовото отчитане, лицата, 

предоставящи финансова информация, също ще трябва да избират измежду 

различните алтернативи, ако не са налице приложими стандарти или ако 

прилагането на конкретен стандарт изисква преценки или варианти за избор. 

За разлика от дълготрайните материални активи, за които има активни пазари, 

за повечето нематериални активи няма активни пазари. Тази специфика на 

нематериалните активи формира перманентна трудност при оценката, 

отчитането и представянето им във финансовите отчети и налага използването 

на различни алтернативи. Основен генератор на трудностите е проблемът за 

това, трябва ли да се предпочита един вид оценка и ако да, коя да бъде тя (с оглед 
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да се намалят трудностите от една страна и от друга да се подобрят 

качествените характеристики на полезната финансова информация). 

По този проблем дискусиите в науката и практиката продължават с години и няма 

еднозначно решение. Един интересен резултат от тези дискуции е, че всеки 

обект може да получи множество оценки и изборът на доминираща оценка зависи 

от гледната точка на различните ползватели на финансовите отчети
3
. 

Независимо, че в тези дискусии подробно са защитени противоположни тези, в 

крайна сметка се стига до извода, че справедливата стойност е най-

перспективната оценка от гледна точка качествените характеристики на 

финансовата информация. Затова концептуалната рамка на финансовите отчети 

постави справедливата стойност наред с цената на придобиване и 

себестойността като трети вид историческа цена. Ето защо според нас с 

включването на справедливата стойнот в концептуалната рамка за финансови 

отчети и създаването на МСФО 13 ’Оценяване по справедлива стойност‘, спорът 

за доминиращата оценка е решен.  

Приложението на справедливата стойност при оценка на нематериалните активи 

се съпътства от редица трудности, които са в повече от трудностите, срещани 

при приложението на справедливата стойност при оценка на дълготрайни 

материални активи. Те произтичат от спецификата на нематериалните активи 

като обект на оценяване, а именно:  

(а) нематериалните активи в общия случай са уникални и за тях няма активен 

пазар; това предполага, че цената на покупко-продажбата се определя от 

икономически разчети на страните по сделката, а не на база пазарна информация.  

(б) вътрешно създадените нематериални активи чрез НИРД 

(научноизследователска и развойна дейност) на предприятието, бидейки уникални 

съгласно (а) имат и различна себестойност при различните предприятия; това 

предопределя несъпоставимост на оценките на база себестойност на сходни 

вътрешносъздадени нематериални активи; и това влошава качествените 

характеристики на информацията във финансовите отчети. 

(в) някои вътрешносъздадени нематериални активи не се признават от 

счетоводния регулатор и респективно не се оценяват, отчитат и оповестяват, а 

те имат стойност за предприятието и се отразяват на неговата пазарна оценка 

като цяло; това предполага да се разработват специфични методи за оценка на 

вътрешносъздадените нематериални активи. 

Независимо от посочените трудности произтичащи от спецификата на 

нематериалните активи новата дефиниция на справедливата стойност съгласно 

                                                           

3
 Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 2009, с. 206 

Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета / Пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова. 

М.: Финансы и статистика, 2000. с. 308 
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МСФО 13 улеснява приложението на справедливата стойност при оценката на 

нематериалните активи. 

МСФО 13 ’Оценяване по справедлива стойност‘ дефинира справедливата 

стойност като цената, която би била получена при продажбата на актив или 

платена при прехвърляне на пасив в обичайна сделка между пазарни участници към 

датата на оценяване (т.е. изходяща цена). 

Тази дефиниция на справедливата стойност акцентира върху това, че 

справедливата стойност е пазарно обусловена оценка, а не оценка, специфична за 

конкретното предприятие. При оценяване на справедливата стойност 

предприятието използва предположенията, които пазарните участници биха 

използвали при определяне цената на актив или пасив, включително 

предположенията относно риска, при актуални пазарни условия. В резултат, 

намерението на предприятието да задържи актива или да уреди или по друг начин 

погаси пасива, няма отношение към оценяването на справедливата стойност. 

Настоящият стандарт обяснява, че оценяването на справедливата стойност 

изисква предприятието да определи следното: 

(а) конкретният активи или пасив, който ще бъде оценяван; 

(б) за нефинансов актив, най-ефективното и най-добро използване на актива и 

дали активът се използва в комбинация с други активи или самостоятелно; 

(в) пазара, на който би се осъществила обичайна сделка за актива или пасива; и 

(г) подходящата техника(и) за оценяване, която да се използва при оценяването на 

справедливата стойност. Прилаганата техника(и) за оценяване трябва да 

използва в максимална степен подходящи наблюдаеми входящи данни и да сведе до 

минимум използването на ненаблюдаеми входящи данни. Тези входящи данни 

трябва да съответстват на входящите данни, които пазарните участници биха 

използвали при определяне цената на актива или пасива. 

Имайки предвид възможностите, които ни предоставя новата дефиниция на 

МСФО 13 ’Оценяване по справедлива стойност‘ на справедливата стойност, за 

оценката на справедливата стойност на нематериалните активи се обособяват 

следните случаи:  

(а) когато нематериалните активи са обект на продажба, страните по сделката 

се договарят за цена при условия, които стандартът санкционира и тази цена се 

определя за справедлива стойност; 

(б) когато нематериалните активи са резултат от собствена НИРД, но не са 

обект на продажба, тогава се използва оценка на независим оценител. За целта 

обаче за обекта на оценката трябва да е налична следната документирана 

информация: 

 за всяка разработка по НИРД трябва да се води строга отчетност на 

разходите още от стартирането й на базата, на която се формира 

себестойност на всеки етап на разработката; 
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 на всеки етап от разработката се определя функционалната годност на 

продукта и вероятността за икономическа изгода за предприятието, за да 

може независимият оценител да търси съпоставимост на продукта с 

пазарни аналози и/или да приложи приходния подход; 

 освен икономическата отченост на всеки етап на разработка се води и 

подробна техническа идентификация на разработката, чрез конструктивна 

и технологична документация, протоколи от изпитания и други подобни, с 

които се оказва осъществимостта на продукта и неговото притежание от 

собственика. Имайки на разположение тази документирана информация 

независимият оценител ще може да определи справедливата стойност на 

нематериалния актив по някой от методите, регламентирани от 

Международните стандарти за оценяване.  

(в) когато нематериалните активи не се признават от счетоводния регулатор, 

като вътрешносъздадени търговски марки, означени с ТМ, специфично 

самосъздадено ноу-хау и други, за тези нематериални активи също се използват 

услугите на независим оценител. Но за тяхното отчитане и оповестяване трябва 

да се прилагат специални методи като доброволно оповестяване и целева 

разработена методика от екип включващ и независими оценители. 

 

Заключение 

Основният резултат от изследването е, че на база на анализ на спецификата на 

нематериалните активи от гледна точка на тяхната оценка и възможностите, 

предоставени от счетоводния регулатор се стига до извода, че може да се 

намали субективизма в оценката им чрез приложение на справедливата стойност 

при оценката на всички нематериални активи независимо от статуса им на 

признаване от счетоводния регулатор. За целта са предложени начини за пазарно 

обективиране на тяхната специфичност с оглед регламентирано приложение на 

оценката по справедлива стойност. 
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 Резюме: В доклада е извършено представяне на Международния стандарт 

за финансово отчитане за малки и средни предприятия. Направени са анализ и 

оценка на резултатите от проведено емпирично изследване за възможностите и 

нагласите за приемане и прилагане на МСФО за МСП в Република България. 
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 Abstract: The subject of this report is the presentation of International Financial 

Reporting Standard for Small and Medium Enterprises. Analysis and evaluation of the 

results of empirical research on the opportunities and attitudes on the application of IFRS 

for SMEs in Bulgaria are made. 

 Key words: accounting standards, small and medium enterprises. 

 

Въведение 

 Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни 

предприятия (МСФО за МСП) е крайният продукт от 9-годишната работа на 

Съвета по МСС, която започна през 2001 г. с "Проект за разработване на 

счетоводни стандарти, подходящи за малки и средни предприятия", и завърши с 

официалното публикуване на Стандарта
1
 на 9 юли 2009 г. Доводите на Съвета по 

МСС за разработването на Стандарта са свързани с обективната необходимост 

                                                           

1
 Международен стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия (МСФО за МСП). 
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от самостоятелни опростени счетоводни правила за изготвянето и 

представянето на финансовите отчети на малките и средните предприятия. 

МСФО за МСП по същество представлява съкратена и по-опростена версия на 

пълните МСФО, в която са възприети основните концепции и принципи, 

съдържащи се в "Концептуалната рамка за финансово отчитане". Към края на 

месец септември 2014 г. равносметката показва, че над 80 юрисдикции по света 

са приели и прилагат ефективно МСФО за МСП. В рамките на Европейската 

общност Стандартът е приет само от Великобритания, Ирландия и Естония. 

Текстът на Стандарта е преведен на 27 езика, включително и на български език. 

 Официалното прилагане на Стандарта от малките и средните предприятия, 

функциониращи на територията на Европейския съюз (ЕС) е решение на 

законодателните органи на всяка страна-членка. След публикуването на 

Стандарта през 2009 г. беше възложено на Европейската консултативна група за 

финансова отчетност (EFRAG) да извърши анализ на съответствието между 

счетоводните директиви и МСФО за МСП. Бяха установени няколко ключови 

несъответствия, като част от тях вече са отстранени, но продължават да 

съществуват разлики по отношение на полезния живот на търговската 

репутация и представянето в баланса на невнесения капитал. Това показва 

една много голяма съвместимост между Стандарта и счетоводното 

законодателство, приложимо от малките и средните предприятия, установени на 

територията на ЕС. Въпреки това, европейските законодателни органи не 

пристъпват към разработване на процедура за експертна оценка и механизъм за 

официално внедряване на Стандарта от малките и средните предприятия в ЕС. 

Според автора факторите, които възпрепятстват или отлагат приемането 

на Стандарта от страните-членки на ЕС са: 

 а) Стандартът се разработва от Съвета по МСС, който е независима 

неправителствена организация, поради което съществуват рискове от 

преследване на частни интереси, а не удовлетворяване на потребностите на 

всички заинтересовани страни; 

 б) преобладава наличието на тясна връзка и зависимост на националните 

счетоводни стандарти от данъчното облагане на корпоративните доходи; 

 в) финансовата отчетност на малките и средните предприятия в редица 

държави е обект на хибридно нормативно регулиране чрез Закон за 

счетоводството и национални счетоводни стандарти с характер на подзаконови 

нормативни актове; 

 г) налице е превес на политическият фактор и националните фискални 

интереси спрямо глобалните стремежи за единна професионална стандартизация 

в счетоводството на МСП. 

 През юни 2013 г. Съвета по МСС, в синхрон с "горещата тема" на ЕС - 

микросубектите, официално публикува Наръчник за микропредприятията, 
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прилагащи МСФО за МСП, който има за цел да подпомогне микропредприятията 

при изготвянето на техните финансови отчети с общо предназначение. 

Основните мотиви за разработването на това допълнение към МСФО за МСП са 

значимостта и приносите на най-малките стопански субекти за постигането на 

устойчив икономически растеж в международен план. В обхвата на Наръчника са 

включени само онези отчетни изисквания, които намират най-широка 

приложимост във финансовата отчетност на микросубектите. В този наръчник 

не са дефинирани количествени критерии за определянето на дадено предприятие 

като "микро", а са заложени следните качествени и съдържателни изисквания на 

които трябва да отговаря съответното предприятие: а) има много малък брой 

работници и собственикът много често е и управител; 

 б) има ниски или умерени нива на приходи и брутни активи; 

 в) няма инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия, не 

притежава и не емитира комплексни финансови инструменти, не емитира акции и 

опции на наети лица или други страни в замяна на стоки или услуги. 

 

Емпирично изследване на възможностите и нагласите за приемане и 

прилагане на МСФО за МСП в Република България 

 През месец септември 2014 г. се проведе анкетно проучване на 

възможностите и нагласите за приемането и прилагането на Стандарта в 

България. Анкетата е изпратена на респонденти от всички 28 административно-

териториални области на страната на хартиен носител и в онлайн вариант чрез 

приложението "Google Drive". 

 От съдържателна гледна точка анкетата се състои от две части: 

 - Първа част - данни за респондента - име и фамилия, пол, възраст, длъжност, 

наименование и икономическа дейност на предприятието, което представлява 

респондзента. 

 - Втора част - включени са 23 въпроса от затворен тип с възможност за 

отбелязване на един или няколко отговора.  

 

Анализ на резултатите от проведеното анкетно проучване 

 В проучването се включиха респонденти, заемащи длъжности като: 

счетоводители, главни счетоводители, финансови директори, регистрирани 

одитори, вътрешни одитори, управители, както и представители на 

академичните среди - докторанти, научни работници и университетски 

преподаватели. Според икономическата дейност на предприятията, които се 

включиха в анкетата преобладават дейностите финанси и застраховане, 

професионални дейности и научни изследвания, административни, спомагателни и 

други дейности. 
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 В анкетата участват въпроси, от които следва да се установи размерът на 

предприятията, в които работят анкетираните лица. Резултатите показват, че 

по показателя нетни приходи от продажби за 2013 г. 87 % от отговорилите 

посочват размер по-малък от 1 млн. лв., както е видно и от графиката. Това 

показва, че изключително голяма част от отговорилите лица са пряко ангажирани 

с финансовата отчетност на микро-, малките и средните предприятия в България 

и в една или друга степен в дейността си се ръководят от нормативната база на 

счетоводството за МСП. 

 

Фигура 1. Нетни приходи от продажби за 2013 г. 

 

 По показателя средногодишна численост на персонала за 2013 г. в първите 

три интервала от 0 до 250 души попадат 127 от отговорите, т.е. 90 % е делът на 

малките и средните предприятия, които са обект на настоящото изследване. 

 

Фигура 2. Средногодишна численост на персонала за 2013 г. 

 

 Първата съдържателна част на анкетата включва и един от ключовите 

въпроси, свързани с потребителите на обобщена информация от финансовите 

отчети на МСП. Оценката на този въпрос има голяма относителна тежест, тъй 

като не е достатъчно крайният счетоводен продукт да е изработен при 

спазването на високи изисквания за качество и професионално поведение. 

Финансовият отчет на всяка една малка или средна стопанска инициатива 

трябва да бъде ориентиран към удовлетворяване на информационните 

потребности на определени групи от преки потребители. Резултатите 

потвърждават широко представяните твърдения в публичното пространство, че 

основните заинтересовани лица от финансовите отчети на МСП са техните 

съдружници или собственици, банките и кредиторите, държавните институции. 

Получените отговори в известна степен са неточни и приблизителни. За една 
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част от потребителите предприятията имат пряка информация - 

собствениците, държавните органи, банките и кредиторите - изискват от 

счетоводителя, счетоводната служба или външното специализирано счетоводно 

предприятие да им предоставят екземпляр от финансовия отчет, който 

обикновено е съпроводен с допълнителна детайлна информация за определени 

показатели. Съвкупността на останалата част от потребители на 

информацията е предполагаема, тъй като годишните финансови отчети на 

предприятията подлежат на публикуване на интернет страницата на Търговския 

регистър към държавната Агенция по вписванията. Достъпът до финансовите 

отчети е свободен и безплатен за всяко заинтересовано лице. 

 

 

Фигура 3. Основни потребители на информация от финансовите отчети на 

МСП 

 

 Следващата група от въпроси, които са включени в проучването се 

отнасят до оценка и анализ на общите познания за МСФО за МСП. Отговорите 

показват, че 83 % от анкетираните лица са запознати с възможността за 

официално въвеждане на Стандарта в Република България. Въпреки това, 69 % от 

анкетираните смятат, че Стандарта не трябва да бъде задължителен за 

прилагане, т.е. не следва да се превърне в задължителен елемент на 

нормативната база на счетоводството. 

 На въпроса дали ще предпочетат МСФО за МСП пред българските 

НСФОМСП, ако им се предостави право на избор, повече от половината - 54 % - 

заявяват, че ще продължат да прилагат единствено българските стандарти. 

 По отношение на въпроса за самооценката на всеки запитан за 

собственото му ниво на познаване на Стандарта, отговорите са оптимистични 

като общо 74 % от респондентите попадат в интервалите средно ниво, високо 

ниво и много високо ниво. 
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 Емпиричното изследване включва и няколко контролни въпроса, от които се 

получава информация за обективността на мненията и оценките, дадени от 

респондентите, както и за конкретните им познания за Стандарта и за 

цялостния им поглед върху регулирането на финансовата отчетност. Първият от 

контролните въпроси се отнася до възможността за възникване на евентуални 

проблеми и трудности в организацията и функционирането на счетоводната 

система на предприятието, породени от приемането на нови счетоводни правила 

и регулатори. Тук не може да се даде еднозначен отговор на този въпрос, което 

показва, че част от респондентите не са запознати в детайли със Стандарта, 

или изпитват трудности при практическото имплементиране на текстовете му. 

 

Фигура 4. Смятате ли че, приемането на МСФО за МСП ще създаде проблеми в 

организацията и функционирането на счетоводството във Вашето 

предприятие? 

 

 

 По-голямата част от отговорите показват, че 

потенциалните ползватели на Стандарта не са 

притеснени от възникването на трудности, свързани с 

първоначалното му прилагане. Това се потвърждава и 

от преобладаващото средно до високо ниво на 

познания за предимствата и недостатъците, които 

има Стандарта, както е видно от фигура 5. 

 

   

 

 

 

Фигура 5. Ниво на запознатост с  

предимствата и недостатъците на МСФО за МСП 

 

 Като задължително условие, предполагащо адекватното прилагане на 

конкретните постановки на Стандарта, се възприема необходимостта от 

провеждане на организирани обучения по МСФО за МСП в национален мащаб: 
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Фигура 6. Необходимост от провеждане на организирани обучения 

 

 Тези отговори за пореден път показват, че представителите на 

счетоводната практика изпитват трудности с практическото прилагане на 

счетоводните стандарти. Вземането на професионални преценки в текущото 

отчитане на обектите на счетоводството все още създава притеснения от 

несъзнателно или умишлено отклонение от фундаменталните счетоводни 

принципи. А от това следват предпоставки и реални заплахи за компрометиране 

на качествата на информацията, която се съдържа във финансовите отчети. 

Хибридният характер на българската счетоводна система изпитва остра 

необходимост в средносрочен план практикуващите счетоводители да бъдат 

подпомагани в работата си от общоприети или законово регламентирани 

ръководства или насоки за прилагането на счетоводните стандарти. В този 

дух е и оценката на проблемите, свързани с практическото прилагане на МСФО за 

МСП - 31 % посочват липса на квалифицирани кадри, а други 26 % - липса на 

подходяща счетоводна литература като ръководства, помагала, коментари и 

разяснения.  

 

Фигура 7. Проблеми, свързани с прилагането на МСФО за МСП 

  

 На зададените въпроси, обвързващи прилагането на Стандарта на ниво 

предприятие, респондентите са убедителни - 59 % отбелязват, че съществува 

много малка възможност прилагането на МСФО за МСП да допринесе за 

добавянето на стойност за предприятието, т.е. да подпомогне генерирането на 

печалби и увеличаването на собствения капитал.  
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Фигура 8. Възможности за генериране на по-големи печалби и увеличаване на 

собствения капитал, посредством прилагането на Стандарта 

 

 Мненията на респондентите спрямо вероятността за възникване на 

фундаментални противоречия между Стандарта и приложимото данъчно 

законодателство по повод определянето и уреждането на данъчните задължения 

на предприятията показват, че 64 % от отговорилите придават средна до много 

голяма значимост на този фактор.  

 Убедителни са и отговорите, свързани с общата оценка на МСФО за МСП 

като евентуален бъдещ елемент на нормативната уредба. Според 66 % от 

запитаните задължителното прилагане на Стандарта от всички МСП в България 

категорично няма да повиши общественото доверие в счетоводството и 

финансовата отчетност. В тази посока са и отговорите на поставения по-

конкретен въпрос за необходимостта от приемането на Стандарта - 40 % от 

отговорите са "много малка потребност" срещу едва 6 % за "много голяма 

потребност", както е видно и от фигурата: 

 

Фигура 9. Необходимост от приемането на МСФО за МСП в Република 

България 

 

 На срещуположния въпрос за удовлетвореността от сега действащите 

НСФОМСП, повечето респонденти подкрепят съществуването и в бъдеще на 

националните стандарти. 
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Фигура 10. В каква степен НСФОМСП отговарят на изискванията и 

потребностите на счетоводната система във Вашето предприятие? 

 

 За предложението да се разработят и прилагат независими счетоводни 

стандарти за микропредприятията общо 71 души или малко повече от 50 % 

заявяват, че сегашните стандарти не бива да се сегментират, 43 % подкрепят 

идеята за финансова отчетност на три нива - микро, малки и средни, и големи, а 7 

% се колебаят да вземат решение. В случая резултатите са раздвоени и не може 

да се направи надежден извод по този въпрос.  

 

 На последната група от контролни въпроси, свързани с генералното 

предложение за промяна на елементите на нормативната база на 

счетоводството, преценките на респондентите се разсейват, като най-голям 

дял от 28 % събира отговора, според който и в бъдеще трябва да остане 

настоящата хибридна структура, тъй като удовлетворява интересите на всички 

заинтересовани лица. 

 

Фигура 11. Визия за нормативната уредба на счетоводството в България 

 Дилемата "институции - професионални организации" продължава да бъде 

изключително актуална, тъй като на въпроса Коя институция или 

професионална организация в бъдеще трябва да отговаря за приемането на 

Стандарта, и съответно да контролира неговото прилагане? възгледите на 
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респондентите се конфронтират между институционализма в лицето на 

Министерството на финансите и бъдещото създаване на негови структурни 

подразделения и професионализма, олицетворяван от ИДЕС, ССБ или нови 

професионални организации.  

 

Фигура 12. Институционално или професионално регулиране? 

 

Заключение 

 В обобщение на проведеното изследване следва да се посочи, че сред 

счетоводните среди в България не съществуват особени притеснения от 

евентуалното приемане на МСФО за МСП сам по себе си. Очертават се 

трудности при практическото прилагане на постановките на Стандарта на база 

на досегашния опит, при който се внедряваха нови елементи на нормативната 

уредба без необходимата подготовка под формата на организирани обучения и 

квалификации, и липсата на подходящи ръководства и насоки за прилагането на 

стандартите. Независимо, че внедряването на Стандарта "ще струва по-

евтино", представителите на счетоводната общност не смятат, че е нужно и 

полезно да бъде официално приет и прилаган в страната. 

 Въпреки продължаващият вече четвърт век процес на трансформация от 

нормативно регулиране към стандартизиране, все още счетоводната гилдия в 

страната не е готова да прилага единствено и само стандарти в 

професионалната си дейност. Българската счетоводна система в средносрочен и 

дългосрочен аспект ще продължи да се отличава със своя хибриден характер, тъй 

като делът на поддръжниците на сегашното статукво и на законодателния 

подход в областта на счетоводството заемат най-голям относителен дял. В 

нашата страна действа хармонизирана нормативна уредба, отговаряща на 

цялостното развитие на счетоводните регулации в страните-членки на ЕС от 

Централна и Източна Европа, където и занапред се очертава да бъде водещ 

законодателният подход в областта на счетоводството, с предоставяне на по-

14 % 
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широки възможности за развитие на професионалното обединяване на 

счетоводителите. На този етап не се очертава абсолютно и напълно оттегляне 

на законодателната инициатива на органите на ЕС от регулирането на 

обществените отношения в областта на счетоводството и финансовата 

отчетност на МСП. В средносрочен план няма да настъпи пълна единна 

стандартизация в счетоводството на МСП, основаваща се единствено и само на 

счетоводни стандарти и правила, разработвани от професионални организации.   

 Необходимо е предприемане на неотложни мерки за разработване на 

национална стратегия за развитие на счетоводната дейност, в която всички 

лица от счетоводната общност да обединят вижданията си за бъдещото 

укрепване, обединяване и легитимиране на счетоводната професия в обществото. 
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Дуигей бЭкуз е отвтлЯлбклтл йп лттетЭкв лт 

мнвбмнеятевтл мне мнеблЮете ейлте, МПС е ТБО 

 

докторант Жасмина Тошкова, УНСС 

 

Резюме: В настоящата статия ще разгледаме същността на дължимите данъци 

при придобиването на имот, моторно превозно средство и такса за битови 

отпадъци от предприятията и ще посочим тяхното счетоводно отразяване във 

финансовите отчети на предприятието. 

 

Ключови думи: Данък за моторно превозно средство и осчетоводяване, данък при 

придобиването на имот и осчетоводяване, такса битови отпадъци и 

осчетоводяване.   

 

Due taxes and their accounting by an entity in the acquisition 

of property, vehicles and garbage fee 

 

PhD candidate Jasmina Toshkova, UNWE 

 

Abstract: In this article we will examine the nature of the taxes due on the acquisition of 

property , motor vehicle and the garbage  fee  from an entity  and their accounting 

presentation in the financial statements. 

Keywords: Tax on motor vehicle and its accounting, tax on the acquisition of property and its 

accounting , garbage tax and its accounting. 

 

Настоящата статия има за цел да разгледа особеностите при 

определянето и декларирането на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху 

моторните превозни средство и такса за битови отпадъци според законовата 

рамка на България от гледна точка на предприятията и тяхното счетоводно 

отчитане във финансовите отчети на предприятието. 
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Същност на данък върху недвижимите имоти, данък върху моторните 

превозни средство и такса за битови отпадъци 

С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на 

територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на 

населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън 

тях. Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими 

имоти. Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински 

поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от 

него. При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят. При 

концесия данъчно задължен е концесионерът. За имот - държавна или общинска 

собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за 

управление. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се 

използват или не. 

За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, 

съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 

2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна 

декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. В тази 

декларация предприятие посочва и отчетната стойност и други обстоятелства, 

имащи значение за определянето на данъка. 

При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, 

данъчно задължените лица са длъжни да уведомят общината. За новопостроените 

сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ 

месеца, през който са завършени или е започнало използването им. При частично 

или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите 

имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица 

уведомяват за това общината по местонахождението на имота. Тогава 

задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от 

началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната. 

Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по към 

1 януари на годината, за която се дължи. Данъчната оценка на недвижимите 

имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им 

стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно изготвената 

от общинската администрация. При липса на счетоводни данни данъчната оценка 

се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно 

задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация 

може да ползва и вещи лица. 

Общинският съвет определя с наредбата размера на данъка в граници от 

0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.Данъкът на 

новопридобити имоти от предприятия се определя от служител на общинската 
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администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на 

данъчно задълженото лице или на негов законен представител. Освободени от 

данък са временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение 

до завършването и предаването им в експлоатация; 

Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в 

следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е 

дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка 5 на сто. При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на 

вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването 

данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от 

прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването. Данъкът върху 

недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на 

територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за 

имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход 

на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота. 

 

Да тук разгледахме основните моменти при определянето и декларирането 

на данъка върху недвижим имот, сега нека разгледаме и същността на данъка 

върху МПС от гледна точка на предприятията. С данък върху превозните 

средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по 

пътната мрежа в Република България, както и корабите, вписани в регистрите на 

българските пристанища. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните 

средства. Собствениците на превозни средства декларират пред общината по 

постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни 

средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, 

които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да 

тече от датата на регистрацията им за движение. Когато липсват данни за 

годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема 

годината на първата му регистрация. Когато в свидетелството за регистрация 

на превозните средства липсват данни за допустимата максимална маса на 

състава от превозни средства, в декларацията по се посочва допустимата 

максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя. 

За леки автомобили общинският съвет определя размера на данъка 

съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от 

годината на производство, както следва: 

1. до 37 kW включително - от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW; 

2. над 37 kW до 55 kW включително - от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW; 

3. над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW; 

4. над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW; 

5. над 110 kW - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW. 
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В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със 

следните коефициенти: 

Брой на годините от годината Коефициент 

на производство, включително   

годината на производство   

Над 14 години 1 

Над 5 до 14 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,8 

    

  Общинският съвет определя  данъка за товарен автомобил до 12 т 

технически допустима максимална маса в размер от 10 до 30 лв. за всеки 

започнат тон товароносимост. Данъка за специализирани строителни машини 

(бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за 

превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без 

тролейбусите е в размер от 50 до 250 лв..А определения данъка за товарни 

автомобили с допустима максимална маса над 12 тона в зависимост от 

допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването. 

Освобождават се от данък електрическите автомобили. При прехвърляне на 

собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, 

ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната 

година. 

За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се 

дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за 

движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в 

нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, 

данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и 

представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване. 

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в 

следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е 

дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за 

движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата 

на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 

част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца 

на придобиването, съответно на регистрацията им за движение. Заплащането на 

данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното 

средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или 

заверен от общината документ. 



 

 502 

Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо 

значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото 

на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната. 

Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по адрес на седалището на 

собственика, подал декларацията. 

Остана да обобщим и същността на таксата за битови отпадъци, преди да 

преминем към начинът за тяхното осчетоводяване. Таксата се заплаща за 

услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други 

съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места.За имоти, намиращи 

се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на 

битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или 

за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване. 

Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 в съответния 

район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета 

на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година. 

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 

общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, 

включваща необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други; 

2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци,; 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване. 

Когато до края на предходната година общинският съвет не е 

определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата 

се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година. 

Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите 

отпадъци. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, 

размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху 

основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка 

на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. 

Таксата се заплаща по ред, определен от общинския съвет.  

Не се събира такса за: 
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1.сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя 

от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена 

декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната 

година в общината по местонахождението на имота; 

2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 

когато услугата не се предоставя от общината; 

3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови 

отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма 

такива. 

Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на 

молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна 

дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната. 

 

Осчетоводяване на разходите за местни данъци и такси 

Чрез сметка 606 Разходи за данъци,такси и други подобни плащания 

предприятията отчитат Местните данъци и такси, определени със Закона за 

местните данъци и такси, данъците върху разходите, съгласно ЗКПО, такси при 

концесионни договори, други видове такси и т.н. 

Сметка 606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания се 

дебитира с начислените местни данъци и такси, посочени по-горе като се 

кредитират сметки 451 Разчети с общините или 459 Други разчети с бюджети и 

с ведомства и се кредитира при функционално разпределение на разходите. 

‟ Счетоводна статия 1: 

стопанска 

операция: 
606 

Разходи за данъци, такси и 

други подобни плащания 

вид 

документ: 
310 

Вносна бележка (към 

контрагенти и бюджет) 

ДЕБИТ КРЕДИТ 

с-ка наименование сума с-ка наименование сума 

606 
Разходи за данъци, такси 

и други подоб. 
550 459 

Данъчни разчети с 

бюджета 
550 

аналит. Данък МПС 550 
   

ОБЩО 300 ОБЩО 300 

 

‟ Счетоводна статия 2: 

стопанска 

операция: 
401 Плащане на доставчик 

вид 

документ: 
240 Разходен касов ордер 

ДЕБИТ КРЕДИТ 
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с-ка наименование сума с-ка наименование сума 

459 
Данъчни разчети с 

бюджета 
550 501 Каса в лева 550 

ОБЩО 550 ОБЩО 550 

 

‟ Счетоводна статия 3: 

стопанска 

операция: 
801 Приключвателна операция 

вид 

документ: 
800 

Счетоводна Справка / 

Мемориален Ордер 

ДЕБИТ КРЕДИТ 

с-ка наименование сума с-ка наименование сума 

123 Текуща печалба/загуба 550 606 
Разходи за данъци, такси 

и други подоб. 
550 

   
аналит. Данък МПС 550 

ОБЩО 550 ОБЩО 550 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ: 

Отчет за Приходите и Разходите БАЛАНС 

вид разход 
ст-

ст 
вид приход 

ст-

ст 
вид актив 

ст-

ст 
вид пасив 

ст-

ст 

Разходи за 

данъци 
550 Текуща загуба 550 

Парични 

средства 
-550 

Текуща 

печалба 
-550 

Отчет за Паричните Потоци Отчет за Собствения Капитал 

вид паричен поток 
ст-

ст 
елемент на собствения капитал 

ст-

ст 

от основна дейност -550 
Финансов резултат за текущия 

период 
-550 

от инвестиционна дейност 
   

от финансова дейност 
   

 

Счетоводна статия 1: 

стопанска 

операция: 
606 

Разходи за данъци, такси и 

други подобни плащания 

вид 

документ: 
310 

Вносна бележка (към 

контрагенти и бюджет) 

ДЕБИТ КРЕДИТ 

с-ка наименование сума с-ка наименование сума 

606 Разходи за данъци, такси 124,80 459 Данъчни разчети с 124,80 
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и други подоб. бюджета 

аналит. Такса битови отпадъци 124,80 
   

ОБЩО 124,80 ОБЩО 124,80 

 

‟ Счетоводна статия 2: 

стопанска 

операция: 
401 Плащане на доставчик 

вид 

документ: 
240 Разходен касов ордер 

ДЕБИТ КРЕДИТ 

с-ка наименование сума с-ка наименование сума 

459 
Данъчни разчети с 

бюджета 
124,80 501 Каса в лева 124,80 

ОБЩО 124,80 ОБЩО 124,80 

 

‟ Счетоводна статия 3: 

стопанска 

операция: 
801 Приключвателна операция 

вид 

документ: 
800 

Счетоводна Справка / 

Мемориален Ордер 

ДЕБИТ КРЕДИТ 

с-ка наименование сума с-ка наименование сума 

123 Текуща печалба/загуба 124,80 606 
Разходи за данъци, такси 

и други подоб. 
124,80 

   
аналит. Такса битови отпадъци 124,80 

ОБЩО 124,80 ОБЩО 124,80 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ: 

Отчет за Приходите и Разходите БАЛАНС 

вид разход 
ст-

ст 
вид приход 

ст-

ст 
вид актив 

ст-

ст 
вид пасив 

ст-

ст 

Разходи за 

данъци 
124,80 Текуща загуба 124,80 

Парични 

средства 

-

124,80 

Текуща 

печалба 

-

124,80 

Отчет за Паричните Потоци Отчет за Собствения Капитал 

вид паричен поток 
ст-

ст 
елемент на собствения капитал 

ст-

ст 

от основна дейност 
-

124,80 

Финансов резултат за текущия 

период 

-

124,80 
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от инвестиционна дейност 
   

от финансова дейност 
     

 

‟ Счетоводна статия 1: 

стопанска 

операция: 
606 

Разходи за данъци, такси и 

други подобни плащания 

вид 

документ: 
310 

Вносна бележка (към 

контрагенти и бюджет) 

ДЕБИТ КРЕДИТ 

с-ка наименование сума с-ка наименование сума 

606 
Разходи за данъци, такси 

и други подоб. 
5 000 459 

Данъчни разчети с 

бюджета 
5 000 

аналит. Данък сгради 5 000 
   

ОБЩО 5 000 ОБЩО 5 000 

 

‟ Счетоводна статия 2: 

стопанска 

операция: 
401 Плащане на доставчик 

вид 

документ: 
240 Разходен касов ордер 

ДЕБИТ КРЕДИТ 

с-ка наименование сума с-ка наименование сума 

459 
Данъчни разчети с 

бюджета 
5 000 501 Каса в лева 5 000 

ОБЩО 5 000 ОБЩО 5 000 

 

‟ Счетоводна статия 3: 

стопанска 

операция: 
801 Приключвателна операция 

вид 

документ: 
800 

Счетоводна Справка / 

Мемориален Ордер 

ДЕБИТ КРЕДИТ 

с-ка наименование сума с-ка наименование сума 

123 Текуща печалба/загуба 5 000 606 
Разходи за данъци, такси 

и други подоб. 
5 000 

   
аналит. Данък сгради 5 000 

ОБЩО 5 000 ОБЩО 5 000 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ: 

Отчет за Приходите и Разходите БАЛАНС 

вид разход ст- вид приход ст- вид актив ст- вид пасив ст-
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ст ст ст ст 

Разходи за 

данъци 

5 

000 
Текуща загуба 

5 

000 

Парични 

средства 

-5 

000 

Текуща 

печалба 

-5 

000 

Отчет за Паричните Потоци Отчет за Собствения Капитал 

вид паричен поток 
ст-

ст 
елемент на собствения капитал 

ст-

ст 

от основна дейност 
-5 

000 

Финансов резултат за текущия 

период 

-5 

000 

от инвестиционна дейност 
   

от финансова дейност 
   

 

В гореизложената статия обобщихме важните моменти в законовата база, 

касаещи данъците върху придобити имоти, МПС и ТБО и разгледахме тяхното 

осчетоводяване от предприятието, като отчетохме и измененията до които 

водят счетоводните записи в отчета за приходите и разходите, счетоводния 

баланс, отчета за паричните потоци и отчета за собствения капитал. 
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СтвтлЯлбкЭ млиетезЭ кЭ рлтвиевнозлтл мнвбмнеятев Я 

злктвзотЭ кЭ фекЭколЯЭтЭ йп потлжтеЯлот. 

 

Докторант Ива Тодорова 

МВБУ-Ботевград 

 

Резюме / Abstract 

В статията е акцентирано върху елементите на счетоводната политика и 

техните характерни особености, базирани на нормативното регламентиране в 

съответната счетоводна база. Посочено е влиянието на някои елементи в 

хотелиерското предприятие, оказващи влияние върху финансовата му 

устойчивост. 

The study focuses on the elements of accounting policies and their characteristics 

based on the respective accounting basis. It defines the impact of certain trends in the hotel 

industry affecting its financial sustainability. 

Ключови думи / Keywords 

Счетоводна политика, промяна на счетоводна политика, амортизационна 

политика, финансова устойчивост. 

Accounting policy, change in accounting policy, amortization policy, financial 

stability. 

Счетоводната политика на предприятието се определя от ръководството 

за конкретен период от време и включва принципи, правила, бази, методи и 

процедури за създаване на счетоводна информация за дейността му. 

Тя се намира в тясна връзка с управлението, действащото 

законодателство и конкретната икономическа среда.  

В счетоводната политика се третира действащата счетоводна база. В 

Националните счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни 

предприятия СС1- Представяне на финансови отчети и в СС-8  Нетни печалби и 

загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика 

определението е ’ съвкупност от принципи, изходни бази и процедури, възприети 

от предприятието за отчитане на неговата дейност и за представяне на 

информацията във финансовите отчети‘ /СС-1, т.25.1/. 
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Съгласно МСС счетоводната политика се определя като: ’специфичните 

принципи, основи, конвенции, правила и практики, прилагани от едно предприятие 

при изготвянето и представянето на финансовите отчети / МСС-8, т.5/. 

Разликата между двете определения е свързана с отчитане дейността на 

предприятието. МСС толерира тезата, че текущото счетоводно отчитане не е 

предмет на счетоводните стандарти, т.е. то включва действията на самото 

предприятие и зависи от възприетите принципи и правила. В националните 

стандарти се възприема тезата, че текущото отчитане е в основата на 

годишното приключване и в частност на годишния финансов отчет. Тук 

тежестта е върху текущото отчитане. 

Различие в тълкуванията в МСС и НСФОМСП има и по отношение на 

разглеждането на съществени въпроси. МСС дава приоритет на общи принципи, с 

които да се постигне еднаквост на счетоводните решения по отношение на 

съществените сделки и събития. В националните стандарти няма разграничение 

на съществени и несъществени въпроси и трябва да се търси тълкуване на 

различните случаи. Тази теза е спорта тъй като всяко предприятие трябва да 

решава само несъществени въпроси но като изхожда от общи принципи и 

постановки. 

Счетоводната политика се намира в пряка зависимост от приложимата 

счетоводна база, а различията в нея се отразяват и по отношение на еднакви 

сделки и събития. 

Съгласно МСС-8 ако липсва конкретен стандарт за избор на счетоводна 

политика, ръководството на предприятието трябва да използва други източници 

като: 

 Изискванията за признаване и оценка на активи и пасиви, приходи и разходи 

в Общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети; 

 Възприетата практика в сектора доколкото тя не противоречи на Общата 

рамка и отделните стандарти; 

 Друг стандарт или изискване. 

Такива възможности не са предвидени в националните стандарти, но в т.25.2 

на СС-1, се казва че при нерешени в НСФОМСП въпроси, могат да се ползват МСС, 

в случай че тълкуването на конкретния въпрос не е в противоречие с 

изискванията на хармонизираното счетоводно законодателство на ЕС. 

Счетоводната политика в предприятието, разглеждана в системен аспект е 

съвкупност от отделни елементи. Те по своя характер представляват ’отделни 
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счетоводни политики, възприети за отделните обекти в предприятието и за 

представянето на информация във финансовия отчет с общо предназначение‘
1
. 

В т.99 на МСС-1 Представяне на финансовите отчети се определят следните 

елементи на счетоводната политика: 

 Признаване на приходи; 

 Принципи на консолидация вкл. за дъщерни и асоциирани предприятия; 

 Бизнескомбинации; 

 Съвместни предприятия; 

 Признаване и амортизация на дълготрайните материални и нематериални 

активи; 

 Капитализация на разходи по заеми и други разходи; 

 Договори за строителство; 

 Инвестиционни имоти; 

 Финансови инструменти и инвестиции; 

 Лизинг; 

 Разходи за научно-изследователска и развойна дейност; 

 Материални запаси; 

 Данъци, вкл. отсрочени данъци; 

 Провизии 

 Разходи, свързани с разходи за наети лица; 

 Операции с чуждестранна валута и хеджиране; 

 Определения за бизнес и географски сегменти и базана на която са 

разпределени разходите на сегментите; 

 Счетоводство при инфлация; 

 Правителствени дарения. 

Съгласно регламента на т.19.3.5 от СС-1 Представяне на финансовите 

отчети, елементите на счетоводната политика са: 

 Амортизационна политика на предприятието; 

 Методите за оценка на потреблението на стоково-материалните 

запаси; 

 Прилаганите в предприятието бази за разпределение на постоянните 

общозаводски разходи; 

                                                           

1
 Берберова, Л. Елементи на счетоводната политика. Счетоводство плюс, бр.3, 2003, стр.22 
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 Прилаганият метод за определеня на етап от завършен договор за 

строителство, дейност или услуга, съгласно СС-11 Договори за 

строителство; 

 Периодиката за извършване на текуща преоценка на валутните активи 

и пасиви; 

 Критериите за признаване на държавните дарения и оповестяване на 

правителствената помощ; 

 Третирането на събитията, настъпили по време на изготвянето на 

счетоводния баланс; 

 Третиране на събитията, настъпили след датата на изготвянето на 

финансовите отчети; 

 Приложения метод за признаване на приходите; 

 Съществените сведения за оповестяване, съгласно СС или преценени 

от предприятието такива; 

 Наблюдаваните показатели за рентабилност, ефективност, 

ликвидност, финансова автономност и обръщаемост на материалните 

запаси. 

Предлаганите елементи в националните стандарти са свързани с 

преминаването на икономиката ни към пазарно ориентирана такава, както и 

факта, че нашите предприятия в основната си част са малки и средни за разлика 

от тези в страните с развита пазарна икономика. 

Съгласно мненията на някои автори
2
 може да бъде разширен броя на 

елементите, посочени в МСС 1 и СС 1. 

Счетоводните са основна информационна база за разработване на 

счетоводна политика. Трябва да се има предвид, че ’всяко предприятие само 

преценява същността на своите операции и политики, които потребителят ги 

очаква да бъдат оповестени за този тип предприятие‘ /т.100 от ММС 1/. 

Връзката между елементите на счетоводната политика и счетоводните 

стандарти може да бъде илюстрирана с някои примери
3
: 

Първо 

Признаването на приходи е регламентирано в МСС-18 Приходи, като са 

посочени условията за признаване на приходи от продажба на продукция, стоки, 

лихви, лицензионни задължения и др. 

Второ 

                                                           

2
 Петрова, З., Желязков, Д., Счетоводна политика на предприятието, Пловдив, изд.Плутон-I, 2003, 

стр.11 
3
 Аверкович, Е., Счетоводна политика на нефинансовите предприятия, В.Търново, Фабер, 2008 
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Счетоводна политика за признаване амортизация на дълготрайните 

активи. Тя е регламентирана в СС-16 Дълготрайни материални активи и МСС-16 

Имоти, машини, съоражения и оборудване, както и в СС и МСС-18 Нематериални 

активи и СС-4 Отчитане на амортизациите. В този елемент се изисква да се 

определят критериите за признаване на дълготрайните активи, размяна между 

различни видове активи, последваща оценка, амортизация. 

Трето 

Счетоводна политика, свързана с елемента стоково-материални запаси и 

тяхното отчитане се регламентира в СС и МСС-2 Отчитане на стоково-

материални запаси. Елемента трябва да определи: вид на стоково-материалните 

запаси; първоначална и последваща оценка на отделните видове, особености на 

формиране и калкулиране на себестойността и др. 

Счетоводната политика получава детайлизация с методика при 

разработване на нейния модел. Тя не е статична величина и подлежи на промяна. 

В т.27 на МСС-8 Нетна печалба и загуба за периода, фундаментални грешки 

и промени в счетоводната политика е посочено, че промяната може да се прави 

само ако това се изисква със закон или от институцията, която регламентира 

счетоводните стандарти. Тази промяна е оправданан в случаите, когато ще се 

постигне по-достоверно представяне на сделките и събитията в счетоводните 

отчети.  

В МСС-8 е посочено ограничение на възможностите за промени в 

счетоводната политика. Предприятието трябва да я промени само, когато 

подобна промяна се изисква от конкретен стандарт или от разяснение. 

Промените могат да обхванат: 

 Промяна в стойностния праг на същественост на дълготрайните 

материални и нематериални активи; 

 Промяна в метода на амортизация в счетоводния амортизационен план; 

 Промяна в методите на оценка на материалните запаси и тяхното 

потребление. 

Цялостна промяна на счетоводната политика може да се извърши в 

съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, както и по 

правилата на отделен МСФО-прилагане за първи път на МСФО за финансово 

отчитане. 

Доброто познаване същността на счетоводната политика като 

съвкупност от инструментариум и конкретни практически действия я превръща в 

ръководно начало при текущо управление дейността на предприятието през 

съотнетия текущ период. 

В тази връзка трябва да се обърне внимание на всеки елемент и неговот 

значение за повишаване на финансовата стабилност. 
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Един от елементите е амортизационната политика. Промените в 

счетоводното и данъчно законодателство, обръщат внимание за подходящ избор 

на метод на амортизация в т.ч., които са съобразени с продължителността на 

използване на актива. За хотелиерското предприятие този елемент също има 

своето място. При него има някои особености в сравнение с предприятията от 

другите сектори. Едно от съществените различия е това, че то извършва услуги 

и в някои случаи дейността му е сезонна. Тези особености оказват влияние и върху 

амортизационната политика, която трябва да е съобразена с туристопотока 

/неговата интензивност/, както и с услугите, които се предлагат. 

Стандартите изискват амортизационната норма да се определя на 

основата на полезния живот на активите, който е в зависимост от начина на 

използването им, а данъчните норми са в зависимост от данъчната политика на 

държавата. 

Предприятията със своите счетоводни норми на амортизация трябва да 

разпределят стойността на инвестицията /съответния актив/, като намаление 

на приходите по време на ползване но това да бъде достоверно.  

У нас предприятията масово прилагат данъчните норми на амортизация, 

което не винаги стимулира инвестиционните процеси.  

В хотелиерското предприятие се използват различни съоражения, 

транспортни следства и други, свързани с извършваните услуги. 

Амортизационните норми трябва да бъдат съобразени от една страна с 

извършваните услуги и по-конкретно туристопотока, който в определни случаи 

зависи от външни фактори /климатични, икономически, политически, 

организационни и др./ За изминалия туристически сезон, значението на 

посочените външни фактори се потвърди върху намаления брой туристи и спад на 

приходите в бранша, което ще доведе до намаляване на финансовата устойчивост 

на отделните предприятия.  

Друг елемент, който има отношение към финансовата устойчивост е  

признаване на приходи. Тук трябва да се обърне внимание на отделните критерии 

за тяхното признаване и непризнаване. От особено значение е да се познават 

клиентиете, което в хотелиерското предприятие не винаги е възможно, тъй като 

тук често влияе случайността. Характерно тук е, че в повечето случаи 

паричният поток постъпва след извършване на услугата, което определено оказва 

влияние върху финансовата стабилност. 

Определено значение има и елемента стоково-материални запаси и 

тяхното отчитане. Тук стремежът трябва да бъде към намаляване на запасите, а 

те да се доставят непосредствено преди тяхното потребление, тъй като това 

води до ангажиране на по-малко средства и те се разпределят пропорционално 

през периода. Това е особено важно за сезонните хотелиерски предприятия, които 
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трябва да се снабдяват с материали /спецефични за различните видове услуги/ 

преди да бъдат потребявани. Ангажирането на оборотни средства при 

запасяването с материали, трябва да бъде съобразено с туристопотока. В 

противен случай е възможно да намалеят свободните парични средства, което 

неминуемо ще окаже влияние върху финансовата устойчивост. 

Другите елементи също имат занчение в хотелиерското предприятие, но 

те са свързани с неговата индивидуалност и видовете услуги, които извършва. 

Доброто познаване на същността на счетоводната политика като 

съвкупност от инструментариум и конкретни практически действия, я превръща 

в ръководно начало при текущото управление на предприятието през съответния 

отчетен период. В условията на пазарна икономика тя намира формален израз в 

бизнес плана за бъдещото развитие. Това налага да се обърне сериозно внимание 

на възможностите за разкриване на нейните елементи, нейната информационна 

база и нейните видове при различните социалн-икономически ситуации. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с процессами 

капитализации сельскохозяйственной отрасли Украины и их новыми проявлениями в 

вопросах агропромышленной интеграции. Выделены основные экономические 

предпосылки создания агрохолдингов в Украине и особенности их 

функционирования. Рассмотрена структура и динамика развития и 

землепользования аграрных предприятий. Дана характеристика основных 

тенденций развития агрохолдингов. 

Ключевые слова: агробизнес, агрохолдинги, арендные отношения, земельный 

банк, концентрация, сельское хозяйство 

Abstract 

The article deals with current issues related to the processes of capitalization of 

agriculture of Ukraine and their new manifestations in matters of agroindustrial integration. 

The basic economic assumptions create agricultural holdings in Ukraine and especially their 

functioning. The structure and dynamics of land use and agricultural enterprises. Served 

characteristics of the main trends in the development of agricultural holdings. 
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Keywords: agribusiness, agricultural holdings, leases, land bank, the concentration of 

agriculture 

 

Экономическая концентрация является неотъемлемым атрибутом развития 

агробизнеса в мире. Арендные отношения создали условия для формирования 

крупных частных агропредприятий, арендующих и обрабатывают от 30 до 200 

тыс. га сельскохозяйственных земель. Эти предприятия имеют возможность 

использовать преимущества частной собственности в условиях 

крупномасштабного производства, что является реальной гарантией их 

эффективной деятельности, направленной на стабилизацию и рост производства 

в аграрном секторе Украины.  

Таким образом, отмечает профессор Андрийчук В.Г., в процессе 

капитализации отечественного сельского хозяйства возникают различные 

агропромышленные формирования, которые ранее не были присущи процессу 

агропромышленной интеграции и существенно отличаются между собой 

организационной структурой, формой проявления в них частной собственности и 

другими важными признаками [1].  

Проблемы деятельности холдингов исследовали в своих работах украинские 

ученые В. Андрийчук, А. Герасимович, В. Горелкин, В. Добровский, В. Ефименко,      С. 

Гуцайлюк, Я. Крупко, П. Музыка, А. Павлов, П. Саблук, Г . Уманцив, М. Федоров    и др.  

Учеными рассмотрены вопросы осуществления земельных трансформаций и 

их влияние на структуру аграрного предпринимательства.  

Однако нуждаются в дополнительном освещении вопросы, связанные, в 

частности, с особенностями функционирования аграрных холдингов и основных 

тенденций их развития.  

Цель и задачи исследования заключаются в анализе функционирования в 

сельском хозяйстве холдинговых структур и их влияния на структуру 

землепользования в Украине, а также обосновании тенденций дальнейшего 

развития аграрных холдингов.  

Агрохолдинги, с одной стороны, позволяют обеспечить высокую 

производительность и доходность сельского хозяйства, поддерживают 

продовольственную безопасность страны и ее роль как одного из ведущих игроков 

на мировом рынке продовольствия.  

На сегодня агрохолдинги являются едва ли не единственными объектами, 

которые наращивают производственные мощности и формируют замкнутый 

технологический и логистический цикл «производство-хранение-реализация» 

агропродовольственной продукции с обеспечением соответствующего уровня 

технологического сервиса [2].  
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С другой стороны, неконтролируемое развитие агрохолдингов способно 

существенно ухудшить экономическую конкуренцию на рынке земли, может иметь 

негативные последствия для стабильного функционирования рыночной экономики.  

Аналитики аграрного рынка не единодушны относительно дальнейшей 

динамики земельного банка отечественных аграрных холдингов. С одной стороны, 

динамика развития агрохолдингов в последнее время характеризуется общей 

тенденцией, отражающей их первоочередные интересы на данном этапе - 

стремление к наращиванию земельного банка [2].  

Однако в 2014 году ситуация изменилась - после семилетнего роста 

земельный банк агрохолдингов стал сокращаться. Так, по оценкам специалистов, 

под контролем агрохолдингов находится 5850000. га или почти 28% всех 

сельскохозяйственных угодий (рис. 1), находящихся в пользовании 

сельскохозяйственных предприятия.

 

Рис. 1 Динамика земельного банка агрохолдингов и их удельного веса в 

структуре угодий, находящихся в пользовании сельскохозяйственных предприятий 

Украины [4]  

 

Тоесть, в 2014 году по сравнению с прошлым годом общий земельный банк 

холдингов сократился на 0,19 млн. га. Доля земли в пользовании выросла с 27,4% до 

27,9% с учетом исключения из расчетов сельскохозяйственных земель Крыма. В 

целом из-за аннексии Крыма общий земельный банк холдингов сократился минимум 

на 125 тыс. га. [4].  
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Но даже без учета геополитических изменений земельный банк агрохолдингов, 

который с момента появления на украинском аграрных территориях ежегодно рос 

минимум на 10%, остановил свой рост и перешел в фазу консолидации.  

Мы считаем, что причина этому, прежде всего, экономическая, а не 

политическая. Уверенное фиксирования мировых ценовых котировок на 

агропродукцию на минимальных отметках, постоянные разговоры об изменениях 

системы налогообложения АПК и хронический дефицит финансирования ускорили 

выход из игры инвесторов, для которых аграрные активы были не профильными, и 

приостановили безоглядный бег вперед «коренных аграриев». В большинстве из них 

уже давно нет иллюзии, что можно будет выгодно продать быстро раздутый 

земельный банк, который к тому же находится в собственности украинских 

крестьян, и вопросы повышения эффективности и прибыльности стали как никогда 

актуальным.  

В таблице 1 приведена общая характеристика крупнейших агрохолдингов, 

действовавших в Украине по состоянию на середину 2014 года. 

Таблица 1 

Крупнейшие агрохолдинги Украины и площади земель, которые онии контролируют 

ѐ Название 

Площадь 

земель, 

тис. га 

Удельный вес в 

структуре 

сельськохозяйственных 

угодий, % 

Удельный вес в 

структуре 

пашни, % 

1 2 3 4 5 

1 Укрлендфарминг 654 1,57 2,01 

2 Кернел 400 0,96 1,23 

3 NCH Capital 400 0,96 1,23 

4 
Мироновский 

хлебопродукт 
320 

0,77 0,98 

5 Мрия Агрохолдинг 300 0,72 0,92 

6 
Украинские аграрные 

инвестиииї 
240 

0,58 0,74 

7 HarvEast Holding 220 0,53 0,68 

8 Астарта-Киев 170 0,41 0,52 

9 Приват-АгроХолдинг 150 0,36 0,46 

10 Агротон 171 0,41 0,53 

11 Valars Group 124 0,30 0,38 

12 Лоутре-Агро 100 0,24 0,31 

13 СТІОМІ-Холдинг 100 0,24 0,30 

14 Укрзернопром-Агро 100 0,24 0,31 

15 Синтал 96 0,23 0,30 

http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=90
http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=112
http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=52
http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=54
http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=55
http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=108
http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=57
http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=58
http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=59
http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=60
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16 Укрпроминвест 88 0,21 0,27 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

17 Фридом Фарм Интернешнл 90 0,22 0,28 

18 Индустриальная Молочная Компания 82,7 0,20 0,25 

19 Краевид-Инвест 80 0,19 0,25 

20 Сварог Вест Груп 75 0,18 0,23 

21 Harmelia 70 0,17 0,22 

22 Росток-Холдинг 60 0,14 0,18 

23 AgroGeneration 45 0,11 0,14 

24 АПК-Інвест 32 0,08 0,10 

25 Аграрная технологичная компания (АТК) 32 0,08 0,10 

ИТОГО 3543 10,11 12,91 

* рассчеты автора 

Таким образом, 14 крупнейших отечественных агрохолдингов располагают 

более 100 тыс. га земли каждый. Причем укрупнению некоторых холдингов не 

помешал даже кризис.  

Земельный банк 25 крупнейших аграрных холдингов Украины составляет 

примерно 3,5 млн. га. В основном это земли, отведенные под растениеводство. По 

данным Госкомстата, общая площадь сельхозугодий на конец 2013 года в Украине 

составляет 41536,3 тыс. га, из них пашня - 32518,4 тыс. га. Поэтому можно 

говорить о том, что 25 компаниями контролируется более 10% 

сельскохозяйственных угодий страны.  

Урожайность зерновых культур в агрохолдингах в 2013 году была выше на 48%, 

чем средний показатель по Украине. В разрезе культур урожайность пшеницы в 

агрохолдигах составила 41,8 ц/га, кукурузы - 78,2 ц/га и ячменя - 30,6 ц/га 

соответственно на 23%, 22% и 31% выше средних показателей по этим культурам.  

Одновременно рентабельность производства зерновых в агрохолдингов была 

ниже, чем средние показатели по Украине. Так, в 2013 году рентабельность 

производства зерновых культур в структурах агрохолдингов составила -2,9%, 

против 1,5% в целом по Украине. По сравнению с 2012 годом уровень 

рентабельности производства зерновых культур в Украине снизился на 9,5% и на 

14,9% в        холдингах [4].  

Валовой сбор зерновых культур в агрохолдингах Украины в 2013 году достиг 

значения 19,1 млн тонн, что означает увеличение производства этими 

структурами на 4,9 млн тонн или 34,9% относительно 2012 года.  

В 2013 году в Украине в целом было произведено 63,1 млн тонн зерновых и 

зернобобовых культур, что на 16,8 млн тонн или 36,4% больше, чем годом ранее. 

http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=66
http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=56
http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=129
http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=63
http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=53
http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=130
http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=93
http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=116
http://www.zerno.org.ua/links?task=weblink.go&id=65
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Соответственно доля агрохолдингов в национальном производстве уменьшилось 

на 0,4 пункта до 30,2%, несмотря на 3-процентное увеличение посевных площадей 

под данными культурами. Другие субъекты хозяйствования увеличили валовой сбор 

еще существеннее - на 37,1% [4].  

2013 год был довольно урожайным, агрохолдинги увеличили среднюю 

урожайность зерновых и зернобобовых культур на треть, однако этого было 

недостаточно для увеличения доли в национальном производстве, поскольку 

ключевую роль в данном случае сыграла посевная площадь.  

Рост посевных площадей у других субъектов хозяйствования оценивается 

исследователями в 5,4%. Разница прироста урожайности составила около 1 

пункта, если сравнивать агрохолдинги и не холдинговые структуры.  

В 2013 году холдингам принадлежало 30% молока, производимого в 

сельскохозяйственных предприятиях Украины, а себестоимость его производства 

превысила средние показатели по Украине на 7%.  

В 2013 году агрохолдинги произвели 760 тыс. т молока. Уровень технической 

эффективности в данных предприятиях был выше по сравнению с другими 

производителями, однако и затраты на производство были большими. 

Среднегодовая производительность коров в холдингах в прошлом году составила 

5270 кг, тогда как средние надои в сельскохозяйственных предприятиях Украины 

были на уровне 4853 кг. Производственные затраты в расчете на одну корову в 

холдингах в среднем составили 15,33 тыс. грн. в год, тогда как показатель по 

Украине был на уровне 13,22 тыс. грн. [4].  

Итак, процессы капитализации в сельском хозяйстве характеризуются 

новыми проявлениями в вопросах агропромышленной интеграции и 

функционирования в сельском хозяйстве возникших за последние годы различных 

холдинговых структур.  

Возникновение и развитие аграрных холдингов является результатом 

проведенной аграрной реформы и, в частности, земельной реформы. Их влияние на 

повышение ефективности использования производственных ресурсов в сельском 

хозяйстве и других сферах аграрного бизнеса следует оценивать положительно.  

Однако, наряду с положительными факторами функционирования 

агрохолдингов большинство специалистов отмечают и ряд негативных моментов. 

Так, концентрация земли агрохолдингами путем вытеснения с рынка аренды земли 

определенного количества аграрных предприятий и фермеров создает новую 

социально-экономическую ситуацию на селе. Ее основные характеристики:  

 прекращение существования сельскохозяйственных предприятий, как 

юридических лиц;  

 потеря для определенного количества сельских жителей места работы;  
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 непоступление в местные сельские советы налоговых и других платежей 

от предприятий, прекративших свое существование;  

 отсутствие финансирования на создание и поддержку сельской 

инфраструктуры, которое осуществляли сельскохозяйственные предприятия 

(дороги, детские сады и школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты и 

т.д.) [3].  

Стоит также отметить, что несмотря на то, что отечественные 

агрохолдинги и крупные хозяйства показывают большую урожайность, чем мелкие и 

средние хозяйства, однако они отстают по этому показателю от хозяйств 

Западной Европы.  

Тоесть, процесс быстрого наращивания земельных площадей действующими 

в Украине агрохолдингам имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны, поэтому требует активного вмешательства государства в 

направлении нормативно-правового регулирования деятельности указанных 

структур, что позволит защитить сельское население от потери своих 

земельных наделов и, как следствие, распространения безработицы и бедности. 
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Аннотация 

Исследована суть категории «экологический контроль». Проанализированы 

подходы отечественных ученых к трактовке понятия и выделены основные формы 

контроля. В результате исследований предложено новое определение 

экологического контроля. 
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Abstract 

Investigated the nature of the category of «environmental control». Approaches to the 
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treatment of domestic scientists and the basic concepts of form control. The studies 

proposed a new definition of environmental control.  

Keywords: control, environmental control, environmental activities. 

 

В условиях нарастания негативного влияния на окружающую среду, развития 

производства и роста потребностей населения возникает необходимость в 

разработке и соблюдении специальных правил использования природных ресурсов и 

их защиты. В связи с этим повышается роль и значимость экологического 

контроля за соблюдением соответствующих требований относительно 

использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. 

Изучение научных публикаций показало, что значительный вклад в развитие 

теоретических и практических положений в вопросах экологического контроля 

внесено учеными: Головко О.В., Рыбалко Л.В., Рунчева Н.В., Стрельник В.В., Гетьман 

А. П., Петров В.В. Однако, в работах исследователей отсутствует единый подход 

к трактованию этой категории. Одни ученые сопоставляют экологический 

контроль с контролем в сфере охраны окружающей среды, другие рассматривают 

экологический контроль как контроль использования ресурсов. 

Поскольку отсутствует единый подход в теоретических исследованиях, 

целью статьи является уточнение основных проблем в трактовании 

экологического контроля и осуществления его на предприятиях. 

Экологический контроль является одной их основных функций управления 

охраной окружающей среды и обеспечения рационального природопользования. 

Изучение сути и смысла контроля экологической деятельности в Украине 

следует начать с раскрытия самого понятия «контроль». Термин «контроль» 

(франц. controle) означает проверку или наблюдение с целью проверки. 

Одновременно французское слово controle образовалось от латинского «contra», 

что значит противодействие, и слова role, что значит выполнение какого-то 

действия. Так, слово «контроль», кроме значения проверки, наблюдения с целью 

проверки, имеет также значение противодействия чему-то нежеланному. 

В соответствии с юридической энциклопедией экологический контроль – это 

контроль соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей природной 

среды всеми государственными органами, предприятиями и учреждениями 

независимо от форм собственности и подчинения, а также должностей, лицами и 

гражданами[1]. Экологический контроль является не только контролем соблюдения 

законодательства , но и служит элементом экономического механизма управления 

экологической деятельностью. 

Рунчева Н.В. под экологическим контролем деятельность по проверке 

выполнения планов и мероприятий по охране природы, рационального использования 

природных ресурсов, оздоровления окружающей природной среды, соблюдения норм 
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экологического права и нормативов качества окружающей среды.[2, c.140]. 

Контроль служит не только для проверки планов и мероприятий, а и для принятия 

оперативных управленческих решений по поводу улучшения экологической 

ситуации. 

В. В. Петров определяет экологический контроль как проверку соблюдения 

предприятиями, учреждениями и организациями, то есть всеми субъектами 

хозяйствования и гражданами, требований по охране окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности общества [3]. Автор не определяет 

объектов осуществления такого контроля, а также не учитывает, что объектом 

проверки могут быть не только требования по охране природы и обеспечения 

экологической безопасности общества, а и другие нормы относительно эколого-

правовых отношений.  

Стрельник В.В. рассматривает экологический контроль как правовую форму 

экологической деятельности[4, c.60]. Экологическая деятельность включает не 

только экологический контроль, а и экологический учет. 

А. П. Гетьман не считает, что контроль в сфере охраны природы можно 

понимать как экологический контроль. Он рассматривает его как одну из 

предупредительно-охранных функций в сфере управления, как природопользованием, 

так и охраной окружающей среды. 

Это, по его мнению, деятельность уполномоченных государственных органов 

исполнительной власти, направленная на обеспечение соблюдения 

законодательства про охрану природы всеми государственными органами, 

предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от форм 

собственности и подчинения, а также гражданами. [3]. По нашему мнению 

объединение понятий экологического контроля с контролем в сфере охраны 

природы является некорректным, ведь экологический контроль направлен не 

только на охрану природы, а и на снижение уровня загрязнения, на улучшение 

ситуации на предприятиях, осуществляющих загрязнение. 

Считаем, что экологический контроль необходимо рассматривать 

одновременно как особою форму форм и видов контроля, самостоятельную 

функцию (направление) экологического управления, гарантию реализации других 

функций экологического управления и элемент экономического механизма решения 

проблем экологической деятельности. 

Итак, экологический контроль – это деятельность специально 

уполномоченных лиц, которая связана с осуществлением общего наблюдения за 

экологической деятельностью предприятия, ее проверки и применения при наличии 

отклонений соответствующих мероприятий по устранению отклонений. 

В зависимости от уполномоченного субъекта, который осуществляет 

функции контроля, и сферы его деятельности, экологический контроль делится на 
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виды: 

1) государственный;  

2) общественный; 

3) ведомственный; 

4) производственный.  

В совокупности эти виды представляют механизм контроля соблюдения 

экологического законодательства в любой сфере его действия. 

Государственный экологический контроль осуществляют в процессе 

реализации государством экологической функции. Особенностью этого вида 

контроля является то, что он исключительно в компетенции соответствующих 

государственных органов, которые могут применять в предусмотренных законом 

случаях определенные меры. Государственный экологический контроль 

осуществляют центральные и местные органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, а также специально уполномоченные органы управления 

в сфере охраны окружающей среды. Правовые основы такого контроля определены 

Конституцией Украины, экологическим законодательством, другими 

нормативными документами, регулирующими правовой статус соответствующих 

госорганов.[2, c.141]. 

Общественный экологический контроль – это вид экологического контроля, 

осуществляемый общественными инспекторами по охране окружающей среды и 

природных ресурсов, общественные организации и отдельные граждане, 

заинтересованные в безопасном состоянии окружающей среды, с целью проверки 

соблюдения всеми хозяйствующими субъектами независимо от форм 

собственности и подчинения, государственными органами, их должностными 

лицами, а также гражданами экологического законодательства.[5, c.434].  

Особенностью осуществления ведомственного экологического контроля 

есть то, что он проводится министерствами и ведомствами в рамках своих 

отраслей. Объектом такого контроля является деятельность государственных 

предприятий, учреждений и организаций, пребывающих в подчинении 

соответствующих органов исполнительной власти. В отличии от 

государственного экологического контроля, имеющего неведомственный 

характер, вышеназваный ограничен рамками отрасли, отраслевой спецификой и 

более узким кругом задач и целей, определенных нормативными актами. 

Производственный экологический контроль осуществляется предприятиями 

и организациями в процессе их хозяйственной деятельности, если такая 

деятельность может оказывать или оказывает негативное влияние на природную 

среду [1].  

Предприятия и организации обязаны контролировать проектирование, 

строительство и эксплуатацию сооружений, оборудования для очистки отходов 
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(выбросов) в окружающую среду от загрязняющих веществ и снижение вредного 

влияния физических и биологических факторов, за оснасткой их приборами, 

необходимыми для контроля эффективности очищения, соблюдения нормативов 

отходов (выбросов) загрязняющих веществ. 

Осуществление производственного экологического контроля возложено на 

ответственных лиц или специальные службы экологического контроля на 

предприятии. 

Зависимо от того, на каком этапе деятельности подконтрольного объекта 

осуществляются контрольные процедуры, экологический контроль можно 

разделить на превентивный и поточный (оперативный) контроль [4, c.61].  

Задачей предыдущего (превентивного) контроля является недопущение 

хозяйственной, управленческой и другой деятельности, которая в будущем может 

привести к негативным последствиям для окружающей среды. Такая форма широко 

используется на этапах проектирования, строительства, введения в 

эксплуатацию промышленных объектов, их ликвидации и реконструкции. 

Значительную роль в обеспечении охраны окружающей среды играет и 

поточный экологический контроль, который, как правило, осуществляется на 

стадии эксплуатации предприятий и других экологически значимых объектов, в 

процессе использования природных ресурсов. 

Итак, следует четко разделять понятия экологического контроля и контроля 

в сфере охраны окружающей среды. Экологический контроль направлен не только 

на охрану природы, но и на деятельность хозяйствующих субъектов, соблюдение 

ими законодательства и установленных правил, снижение уровня загрязнения 

природных ресурсов. 

Под экологическим контролем следует понимать деятельность специально 

уполномоченных лиц, связанную с осуществлением общего наблюдения за 

экологической деятельностью предприятия, проверки и применения 

соответствующих мероприятий относительно ликвидации отклонений. 
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В современных условиях хозяйствования, когда предкризисное и кризисное 

состояние национальной экономики сменяют друг друга как бы балансируя на грани 

разрешенного предела, появляются новые требования к информации, особенно к 

сводной и проанализированной. Одной из форм данной информации является 
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отчетность предприятий, как внешняя, так и внутренняя. Во время когда 

существует низкая покупательная способность субъектов хозяйствования и 

дефицит финансовых ресурсов, безусловно, можно утверждать об искажении 

данных во внешней отчетности предприятий. Однако, по внутренней отчетности, 

то в данной ситуации ее информационная функция должна оставаться на высоком 

уровне, поскольку именно она влияет на управленческие решения и служит основой 

для них. 

Проблемные вопросы формирования внутрихозяйственной отчетности 

поднимают в своих трудах Л. Белая, С. Голов, Л. Гуцаленко, Т. Маренич, В. Палий,              

П. Хомын, А. Шеремет и другие. Но вопросам ценности данной отчетности для 

предприятий в условиях жесткой конкуренции и шаткого экономического 

положения государства уделяется небольшое внимание. 

Целью исследования является  управленческая отчетность и ее оценка как 

основной источник информационного обеспечения системы управления. 

В условиях плановой экономики отчетность предприятий служила средством 

проверки выполнения планов, государственных заказов, правильности отчислений в 

государственный бюджет и сбора статистической информации. С течением 

времени и изменением экономики изменились и требования к отчетности 

предприятий. 

Отчетность, которая является источником сводной информации о 

финансовых результатах деятельности, занимает особое место в управлении 

предприятием как системой. Она концентрирует данные, характеризующие 

качественное состояние предприятия и может иметь несистемный или 

системный характер [7, 29]. Важной особенностью последних является наличие 

определенных взаимосвязей между ними, что позволяет в определенной мере 

планировать деятельность предприятия и корректировать производственный 

процесс, в соответствии с поставленными целями. 

По мнению Семенишеной Н.В., управленческая (внутренне-хозяйственная) 

отчетность характеризует отдельные фрагменты деятельности предприятия, в 

частности по выполнению плана поставок материалов, производства видов 

продукции, ее отгрузки и реализации, т.е. осуществляется для нужд текущего 

управления и контроля. Ее целью является определение основных показателей 

работы отдельных подразделений, участков, служб предприятия за небольшой 

промежуток времени. С данным утверждением можно согласиться, но не в полной 

мере, так как управленческая отчетность может характеризовать не только «... 

отдельные фрагменты деятельности предприятия ...», но и всю систему расходов 
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предприятия и подавать сводную информацию о доходах предприятия, для контроля 

за соотношением доходов и расходов и выполнением целей предприятия. Конечно, 

все вышесказанное нами можно возразить, сказав, что основная цель 

управленческого учета - это контроль за расходами предприятия, однако, во время 

жесткой конкуренции и нестабильности экономики, управленческий учет меняет 

свою функциональность (расширяет ее) согласно требованиям пользователей 

информации, а именно - аппарата управления, поскольку современное состояние 

внешней отчетности предприятий свидетельствует об отсутствии полного 

объективного освещения данных. 

Другой точки зрения придерживается Н.А. Адамов, который утверждает, что 

«управленческая отчетность - это комплекс взаимосвязанных данных и расчетных 

показателей, отражающих функционирование предприятия как субъекта 

хозяйственной деятельности, сгруппированных в целом по предприятию и в 

разрезе структурных подразделений» [1, 93]. 

Например, Л.В. Нападовская утверждает, что управленческая отчетность - 

это гибкая система форм информации, которая состоит по центрам затрат и 

центрам ответственности. Она должна отражать условия, специфику, 

особенности организации производства и потребностей управленческого 

персонала [6, 125]. Ее мнение также интересно, однако не отражает всей 

функциональности управленческой отчетности, и указывает лишь на информацию, 

которая отражается по центрам расходов и ответственности, что тоже 

является неполной характеристикой управленческой отчетности. Также, по 

нашему мнению, невозможно конкретно описать всю специфику составления 

внутренней отчетности для предприятий, поскольку каждое предприятие 

разрабатывает собственную внутреннюю отчетность в соответствии с его 

особенностями. 

Ф.Ф. Бутинец характеризует внутреннюю отчетность так: 

 определена система взаимосвязанных экономических показателей, что 

характеризируют результаты деятельности подразделений за определенный 

промежуток времени (час, сутки, декаду, месяц, квартал, год);  

 система показателей, характеризуется максимальной открытостью и 

понятностью для конкретного пользователя информации - менеджера 

подразделения, для которого составлен отчет;  

 бухгалтерская отчетность, что предусматривает предоставление 

оперативной релевантной информации, содержащей подробную информацию о 

разных направлениях деятельности, в соответствии с требованиями 
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управленческого персонала [4, 25]. 

По нашему мнению, в данных утверждениях некорректно использовать 

понятие «бухгалтерская отчетность», поскольку внутренняя отчетность 

предприятия отличается от бухгалтерской и на практике складывается совсем с 

другой целью, чем бухгалтерская. Так, внутренняя отчетность может 

использовать данные бухгалтерского учета, но по нашему мнению, не дает 

основания называть ее бухгалтерской. Тем более, основываясь только на данных 

бухгалтерского учета сформировать качественную, достоверную и актуальную 

информацию для управления предприятием будет очень тяжело, особенно, если это 

мощное предприятие. Для этого нужно сформировать качественную систему 

управленческого учета. 

Вследствие исследования сути внутренней отчетности можно выделить 

следующие ее характеристики:  

 внутренняя (управленческая) отчетность - это комплекс экономических 

показателей, который характеризует результаты деятельности предприятия за 

соответствующий период (в результате этого отчетность могут разделить на 

текущую (оперативную) и сводную);  

 управленческая отчетность должна содержать понятную информацию для 

пользователей всех уровней: от низшего звена (менеджеров) и к владельцу 

(руководителю предприятия);  

 управленческая отчетность формируется по данным управленческого 

учета и играет решающую роль в системе управления предприятием. 

Итак, управленческая отчетность - это один из наиболее сложных и важных 

элементов управленческого учета, что позволяет руководству предприятия, с 

одной стороны, определить границы своих возможностей, а с другой - получить 

информацию, оформленную должным образом, то есть в том виде, в котором им 

удобно пользоваться для принятия управленческих решений. 

Надлежащим образом оформленная система управленческого учета и 

внутренней отчетности, система управления предприятием сможет непрерывно 

получать оперативную и главное достоверную информацию о состоянии 

предприятия, что поможет в решении поставленных задач.  

С точки зрения управленческого подхода, информация выступает в роли 

предмета труда и служит основой решений относительно тактических и 

стратегических задач, а также средством коммуникации между различными 

уровнями управления [3, 10]. 
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Существует большая совокупность трактовок «информационное 

обеспечение управления». Проанализировав их, можно утверждать, что между 

утверждениями нет существенной разницы, поскольку все они рассматривают 

информацию в основном как набор сведений, наблюдений за фактами, процессами 

управления, с помощью которых решаются те или иные задачи. Однако следует 

обратить особое внимание на утверждение И.А. Бланка, согласно которому 

информационное обеспечение рассматривается как процесс непрерывного, 

целенаправленного группирования соответствующих информационных 

показателей, необходимых для осуществления анализа, планирования и подготовки 

эффективных управленческих решений [2]. 

При формировании информации во внутренней отчетности не нужно 

пренебрегать и общими принципами, которые используются при составлении 

финансовой отчетности и указанные в ЗУ «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности в Украине». 

Соблюдение всех вышеперечисленных принципов может в несколько раз 

повысить качество внутренней отчетности как информационного обеспечения. 

Это позволит проводить фундаментальный анализ деятельности предприятия и 

разрабатывать стратегию его развития. А оперативная внутренняя отчетность 

обеспечит управление необходимой информацией для текущего контроля над всеми 

сферами производственного процесса на предприятии. 

Также следует заметить, что состав внутренней (управленческой) 

отчетности в первую очередь зависит от вида деятельности каждого 

предприятия. Однако унифицированную отчетность можно представить в 

следующих группах:  

 Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;  

 Уровень доходов и прибыльность;  

 Соотношение собственных и заемных средств предприятия и их динамика 

(сводная отчетность);  

 Движение денежных потоков предприятия;  

 Рабочий капитал предприятия и запас прочности;  

 Платежеспособность предприятия;  

 Инвестиционные и кредитные проекты;  

 Анализ источников финансирования предприятия и потребность в новых 

источниках;  

 Управленческие решения и экономический эффект от их осуществления;  
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 Интерпретация информации в отчетности и ее разъяснение высшему 

звену руководства. 

В целях совершенствования действующего содержания и структуры 

внутренней отчетности, ее нужно постоянно анализировать и изменять в 

соответствии с изменениями экономических фактов и явлений на предприятии, 

именно тогда эта отчетность сможет обеспечить систему управления 

качественной информацией. 

Управленческая отчетность является именно тем звеном, которое 

связывает процессы финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 

системой управления. Внутренняя отчетность нацелена на обеспечение 

управления достоверной, актуальной, полезной, конкретной и аналитической 

информацией, а также обеспечивает текущий контроль над производственной 

деятельностью.  

При правильной и мудрой организации системы управленческого учета, 

именно внутренняя отчетность может стать надежным источником для 

исследования и фундаментального анализа предприятия, его оценки и разработке 

стратегического плана предприятия. Поскольку, при экономической ситуации, 

которая сложилась в нашей стране, финансовая отчетность предприятий не 

соответствует требованиям внутренних пользователей и не заслуживает 

доверия. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы повышения 

ефектичности использования основных фондов на сельскохозяйственных 

предприятиях . Предметом исследования является изучение факторов, влияющих на 

эффективность использования основных фондов, а также выявление 

внутрипроизводственных резервов их использования. 

 

Ключевые слова: основные фонды , сельское хозяйство , эффективность , 

фондоотдача . 

 

EFFICIENT USE OF ASSETS FARMS 

 

Competitor of the Department of Accounting and Auditing, Demkovska Olga 

Lutsk National Technical University 

 

Abstract. The article deals with current problems efektychnosti increase of fixed 

assets on farms. The object is to study the factors that affect the efficiency of fixed assets, 

as well as identifying their use of internal reserves. 

Keywords: capital assets, agriculture, efficiency, capital. 

 

В ускорении социально-экономического развития хозяйства Украины особое 

актуальность набирает интенсификация производства, проведения глубоких 

изменений в сфере управления экономикой на принципиально новой основе. Суть 

сказанного заключается в том, чтобы при минимальных затратах материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов увеличить объем производства, 

стабилизировать финансово-денежную систему, эффективно использовать 

промышленно-производственный и научный потенциал нашего государства.  
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Исследование внутрипроизводственных резервов повышения эффективности 

использования средств труда имеет чрезвычайно важное значение для 

предприятий промышленности. Особую актуальность они имеют не только 

потому, что эта отрасль является одной из стратегических отраслей в системе 

хозяйства Украины, но и потому, что за последние годы уровень использования 

средств труда значительной части предприятий остается 

неудовлетворительным.  

Необходимо отметить, что проблемам эффективности использования 

средств труда и промышленно-производственных основных фондов в бывшей 

советской экономической науке уделялось большое значение. В трудах О.Алимова, 

А.Аракеляна, П.Бунина, С.Галузы, Б.Генштака, И. Зайцева, Е.Иванов, М.Калиты, 

Я.Кваши, Л.Кантора, И.Кручинина, Д.Палтеровича, В.Савенков, Т.Хачатурова, 

М.Чумаченко и других ученых освещены различные важные аспекты повышения 

эффективности использования промышленно-производственных основных фондов, 

их активной части.  

Цель исследования заключается в том, чтобы показать функциональную роль 

основных фондов в процессе производства, определить основные пути 

совершенствования эффективного использования технологического оборудования, 

машин и механизмов.  

В процессе производства сельскохозяйственной продукции средства труда 

принимают экономическую форму основных фондов, а предметы труда - оборотных 

фондов. Основные фонды - это средства производства, которые многократно 

участвуют в производственном процессе, не изменяя натуральной формы, то есть 

выполняют одну и ту же функцию в течение ряда производственных циклов (лет), а 

их стоимость переносится на себестоимость продукции в сумме износа, 

начисляемой в соответствии с действующим законодательством по применению 

национальных стандартов учета основных средств предприятий АПК. Основные 

фонды подразделяются на производственные и непроизводственные [3].  

Основные производственные фонды (основной капитал) - это совокупность 

средств труда, которые органически входят в материально-техническую базу 

сельского хозяйства, и непосредственно принимают участие в производственном 

процессе. Непроизводственные основные фонды участия в производственном 

процессе не принимают, но без них не может обойтись предприятие. Сюда 

относятся жилые и административные здания, детские сады, школы, клубы, 

столовые, спортивные сооружения, дома отдыха и труда школьников, другие. 

Оборотные фонды (оборотный капитал) - это также средства 

производства, которые участвуют в производственном процессе один раз, 

полностью меняют форму и переносят свою стоимость на изготовленную 

продукцию. К оборотным фондам относят также отдельные средства труда, 
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стоимость которых достаточно мала, а срок эксплуатации составляет менее 

года. Как правило, это некоторые малоценные и быстроизнашивающиеся 

предметы [2].  

В совокупности основные производственные фонды и оборотные фонды 

составляют производственные фонды, которые являются основой процесса 

производства. Основной принцип разделения производственных фондов на 

основные и оборотные - это способ переноса их стоимости на изготовленную 

продукцию или оказанные услуги.  

Основные производственные фонды сельскохозяйственных предприятий 

подразделяются на основные фонды сельскохозяйственного назначения и 

основные фонды несельскохозяйственного назначения. Основная роль в 

производственном процессе принадлежит основным фондам 

сельскохозяйственного назначения, стоимость которых почти на 90-92% 

занимает в стоимости основных производственных фондов.  

Основные производственные фонды несельскохозяйственного назначения - 

это средства вспомогательных производств и промышленных предприятий по 

переработке сельскохозяйственного продукции, изготовлению строительных 

материалов, учреждения торговли, коммунального хозяйства, другие. С 

переходом к рыночным отношениям вспомогательные производства и промыслы 

получили более интенсивного развития, способствует созданию 

дополнительных производственных мест и решению проблемы занятости 

сельского населения, особенно в межсезонье периоды производства.  

Вместе с тем, на практике, резервы повышения эффективности 

использования средств труда в разбалансированной экономике Украины 

используются крайне неудовлетворительно. Например, станки, машины и 

механизмы по их мощности используются почти наполовину. Низким является 

коэффициент сменности работы оборудования.  

Все это свидетельствует о том, что на предприятиях есть большие 

резервы для эффективного использования средств труда, стабилизации 

экономики области в целом.  

Не претендуя на исчерпывающую роль в решении всего имеющегося 

комплекса вопросов многогранной и сложной проблемы совершенствования 

использования средств труда в условиях интенсивного развития научно-

технического прогресса и новых условий хозяйствования, мы сделали попытку 

осветить функциональную роль промышленно-производственных основных 

фондов, их активной части в процессе производства .  

Такой подход дает возможность сопоставить мере использования средств 

независимо от технического развития предприятия, структуры промышленного 

производства на др. Вместе с тем рассмотрены основные тенденции в 
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динамике фондоотдачи в течение последних трех лет, дана оценка уровня 

загрузки оборудования, машин и механизмов, обосновано ряд предложений, 

направленных на выявление и использование внутренних резервов повышения 

эффективности производства. 

Проблемы повышения эффективного использования средств труда в новых 

условиях хозяйствования охватывают широкий и сложный круг вопросов как в 

теоретическом, так и в прикладном аспекте. В данной статье нами 

рассмотрены лишь некоторые из них, наиболее характерные для предприятий. 

Это, в частности, исследование основных направлений и внесение предложений 

по улучшению эффективности использования технологического оборудования на 

предприятии за счет совершенствования организации производства, внедрения 

организационно-технических мероприятий, повышения уровня согласованности 

в работе отдельных групп оборудования, машин и механизмов, 

совершенствованию организации труда, эффективности применения 

экономических рычагов в новых условиях хозяйствования.  

В решении этой проблемы большая роль отводится интенси¬фикации и 

эффективности использования средств труда во всех отраслях 

промышленности, неотъемлемой составной части экономики Украины. 

Интенсификация, рациональное и полное использование средств труда 

неразрывно связано с развитием научно-технического прогресса, сочетанием 

его достижений с перспективными направлениями ведения экономической 

поли¬тикы в условиях хозяйствования. Такой подход в свою очередь требует 

рассмотрения целого ряда вопросов методологического, прикладного и технико-

экономического характера. Особое место здесь принадлежит повышению 

эффективности производства, рациональному использованию средств труда, а 

также экономическим методам управления, которые способствовали бы 

созданию оптимальных условий в обеспечении высокого уровня использования 

промышленно-производственных основных фондов, повышения 

производительности труда, снижения затрат на производство.  

Несмотря на то, что Украина частично унаследовала мощный 

производственный потенциал, инфраструктуру, большой парк машин и 

оборудования, успешное решение вопросов стабилизации развития экономики в 

новых условиях хозяйствования проходит чрезвычайно сложно.  

 

На данном этапе построения независимой Украины и создание ее прочного 

экономического потенциала следует исходить из того, что развитие 

большинства отраслей необходимо проводить не за счет строительства новых 

предприятий и вовлечение в производство дополнительной рабочей силы, а 
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путем эффективного использования средств труда как одного из главных 

факторов повышения эффективности производства. 
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Аннотация. В статье уточнены теоретические аспекты функционирования 

системы учетно-аналитического обеспечения: понятие, место в системе 

управления, ее подсистемы и взаимосвязи. Доказана необходимость внедрения 

контроля в систему учетно-аналитического обеспечения. Конкретизированы ее 

концептуальные элементы. 

Ключевые слова: контроль, концепция, понятие, система, теория, учетно-

аналитическое обеспечение. 

В условиях современного кризиса экономики в Украине все большего значения 

приобретает вопрос разработки новых подходов к принципам управления. Одним из 

факторов, которые сдерживают его эффективность, является отсутствие 

теоретического, методического и практического единства относительно 

получения информации. В свою очередь, это отражается на качестве принятия 

решений. Именно поэтому существует необходимость усовершенствования и 

практического внедрения контроля в систему учетно-аналитического обеспечения. 

Методологию и методику учетно-аналитического обеспечения исследовали такие 

ученые : Барановская С. П., Безродна Т. М., Волощук, Л. О., Вольськая В. В., Гура Н. О., 

Гуренко Т. О., .Деревянко С. И., Липовая А. С., Загородний А. Г., Мельниченко И. В., 

Ратушная О. П., Реслер М. В., Титаренко Г. Б., Ткаченко С. А., Трынька Л. Я., Юзва Р. 

П. и другие. Это в который раз подтверждает актуальность вопроса формирования 

такой системы учетно-аналитического обеспечения предприятия, которая бы была 

сориентирована на решения актуальных заданий, в частности,  

конкурентоспособность бизнеса, рентабельность и экономическое развитие. 

Не уменьшая важности проведенных исследований в этой сфере, необходимо 

констатировать, что методология учетно-аналитического обеспечения в данное 

время имеет такие проблемы: 
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- категориальная неопределенность относительно применения терминов 

«учетно-аналитическое обеспечение», «учетно-аналитическая система», «учетно-

аналитический механизм»; 

- отсутствие методического единства относительно определения заданий, 

функций, состава, структуры учетно-аналитической системы. 

Целью исследования является определения сущности, структуры и места 

контроля в системе учетно-аналитического обеспечения и уточнения ее концепции. 

Термин «учетно-аналитическое обеспечение» употребляется достаточно часто 

и в распространенном понимании трактуется как обеспечение системы управления 

(текущего, финансового, стратегического) учетно-аналитической информацией, 

которая необходима для принятия обоснованных и эффективных решений. Авторы 

Т. М. Безродная, Т. О. Гуренко, С. И. Деревянко, А. С. Липовая, развивая эту мысль, 

приходят к выводу, что понятие «учетно-аналитического обеспечения» можно 

толковать как процесс подготовки учетно-аналитической информации, обеспечения 

ее количества и качества» [7]. М. В. Рэслер считает, что «учетно-аналитическое 

обеспечение является составляющей системы ведения хозяйства. Оно объединяет 

учет и аналитические операций в один процесс, позволяет провести оперативный 

анализ, обеспечить непрерывность данного процесса и использовать эти 

результаты при формировании рекомендаций для принятия управленческих решений» 

[15]. Другой подход к сущности этой категории предлагает В. В. Вольськая: 

«Учетно-аналитическое обеспечение являет собой совокупность процесса сбора, 

подготовки, регистрации и сведения учетной информации предприятий в 

зависимости от законодательно установленной системы ведения учета, и 

проведенного на основе этой информации глубокого анализа с применением 

определенных методов и приёмов» [5]. В своих исследованиях Р. П. Юзва доказывает, 

что «z…это совокупность учетных и аналитических процессов, объединенных в 

учетно-аналитическую систему и направленных на удовлетворение информационных 

потребностей пользователей путем превращения первичной информации в 

обобщающую согласно заданным целям, а также нормативно-правовому, 

методическому, организационному, программному, математическому, техническому 

и эргономичному обеспечениям» [20]. 

В контексте этих определений, понятие «учетно-аналитическое обеспечение» 

имеет два значения: 1) процесс сбора, подготовки, регистрации, обобщения и 

передачи информации; 2) обеспечение системы управления предприятием 

соответствующим количеством качественной информации. Однако, возникает 

вопрос целесообразности употребления термина «система» во время определения 

сущности учетно-аналитического обеспечения. Поэтому рассмотрим его 

детальнее. 
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Общеизвестно, что предприятие является сложной социально-экономической 

системой и принадлежит к классу кибернетических систем. Каждой системе 

отвечает своя конкретная окружающая среда. Любой объект, принятый в качестве 

первичного, может быть представлен как элемент (или подсистема) некоторой 

системы высшего ранга и, одновременно, как система относительно некоторой 

совокупности подсистем низшего ранга. Например, логическая цепочка: 

предприятие, учетно-аналитическое обеспечение, учет. Поскольку в системе 

предприятия реализуются функции управления, его уместно считать системой 

управления [13, с. 10].  

В то же время управление включает у себя сочетание подсистем управления, в 

частности подсистем учета и анализа. Их синтез проявляется через выполнение 

общих функций (информационная, аналитическая, планирование, контроль) и 

взаимодействие через входные и выходные информационные потоки. В свою очередь, 

многие ученые доказывают, что учет также является сложной системой [8, с. 39; 6, 

с. 14; 13, с. 8]. С таким утверждением мы полностью соглашаемся. 

Поскольку понятие «система» используется в разных сферах деятельности и 

научных дисциплинах, то имеет много определений. Впрочем, для экономики 

характерно такое определение: «система - комплекс подсистем, элементов и 

компонентов и им характерных свойств, взаимодействие между которыми и средой 

предопределяет качественно или существенно новую интегративную 

целостность» [10, с. 361]. 

Таким образом, компонентами системы являются элементы и подсистемы Под 

понятием «подсистема» Волкова В. М. и Емельянова А. А. [3] имеют в виду то, что 

выделяется относительно независимая часть системы, которая владеет 

свойствами системы и, в частности, имеет подцель, на достижение которой 

ориентированная подсистема, а также другие свойства - свойства целостности, 

коммуникативности и тому подобное, определенные закономерностями систем. 

«Элемент» - это неделимая часть системы. 

Следовательно, учетно-аналитическому обеспечению свойственные признаки 

системы, а именно: целостность, многомерность (множество элементов системы), 

наличие прямых и обратных связей, структура, иерархичность, эмерджентность, 

взаимосвязь с внешней средой и т. п.  Поэтому соглашаемся с авторами [1, 14, 18, 

20] и считаем целесообразным использование термина «система учетно-

аналитического обеспечения». 

При этом учетно-аналитическое обеспечение является подсистемой более 

масштабной системы управления и включает у себя подсистемы учета и анализа. 

Присоединяемся к мнению С. А. Ткаченко в том, что ведущую роль среди 

обеспечивающих элементов в подсистеме учетно-аналитического обеспечения все 

же играет методологическое обеспечение…, а …методологические материалы 
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должны отвечать таким требованиям: отображать специфику экономики и 

организации производства конкретного объединения, предприятия, цеха; 

обеспечивать возможность как всестороннего освещения деятельности 

предприятий и их внутренних подразделений, так и изучения отдельных ее сторон; 

обеспечивать выявление отклонений от плана; обнаруживать резервы повышения 

эффективности производства по группам факторов влияния, в том числе за счет 

факторов научно-технического прогресса; обеспечивать возможность 

прогнозирования и другое [17]. Для разработки таких методологических материалов 

необходимые знания: отраслевой экономики; особенностей планирования и 

организации производства на конкретном предприятии; отраслевых особенностей 

организации бухгалтерского учета; организации статистического, бухгалтерского 

и оперативно-технического учета; математических методов анализа (факторный 

анализ, экономико-математическое моделирование, матричные модели, 

математическое программирование, корреляционный и регрессионный анализ, 

эвристические методы); особенностей современной обработки информации.  

Считаем,  что общая методология системы учетно-аналитического обеспечения 

должна включать три составляющие: теория, концепция, методика. При этом, 

первая из них – «Теория» - основывается на анализе нормативно-правовых актов, 

трудов отечественных и зарубежных ученых, состояния учета, установления 

причинно-следственных связей между системой и ее элементами. Составляющая 

«Концепция» предусматривает постановку цели, функций, заданий, исследования 

подходов и методов, в соответствии с которыми должна формироваться, 

функционировать и оцениваться система учетно-аналитического обеспечения. 

Составляющая «Методика» основывается на использовании специальных методов 

учета, анализа и контроля, что позволяет сформировать предложения в контексте 

концептуальной составляющей. Такой подход к разработке системы учетно-

аналитического обеспечения позволит довести предложения до состояния, 

пригодного для внедрения их в практику. 

В контексте вышеизложенного, элементами системы учетно-аналитического 

обеспечения являются [8, с. 39; 6, с. 14]: 

- теоретико-концептуальные элементы (цель, объект, предмет, задания, 

функции, нормативно-правовые акты, стандарты и т.п.); 

- методические элементы (факты хозяйственной деятельности, элементы 

метода учета, специфические методы анализа); 

- организационные элементы (отраслевые особенности, организация, реестры, 

форма учета, рабочий план счетов, внутренняя отчетность, аналитические 

таблицы и т.п.). 
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Взаимодействие между системой и внешней средой осуществляется с помощью 

входов и выходов. Входным потоком системы учетно-аналитического обеспечения 

является информация о фактах ведения хозяйства, зафиксированные в первичных 

документах и отображены на счетах с использованием элементов метода учета. Ее 

часть обрабатывается в подсистеме бухгалтерского учета. Взаимодействие 

между элементами реализуется через каналы связи - формы учета, регистры, 

отчетность. Их данные, то есть содержательная наполненность, по каналам связи 

передается к подсистеме анализа, в результате чего на выходе образуется 

информация. Однако информация должна удовлетворять потребности управления. 

Для этого необходимые каналы обратной связи. С их помощью объект управления 

(предприятие) осуществляет контроль над эффективностью ведения хозяйства и 

соответствующие корректировки. 

Именно в такой совокупности и взаимосвязях между элементами и достигается 

синергический эффект функционирования системы учетно-аналитического 

обеспечения. Его проявлением является качественная информация, которая должна 

отвечать требованиям выделенным профессором В. Ф. Максимовой относительно 

«своевременности, оперативности поступления и использования информации в 

процессе контроля, полноты, детализации, понятности, аналитичности, 

релевантности, экономичности информации и ее систематизированости» [11].  

Большинство авторов составляющими системы учетно-аналитического 

обеспечения определяют две – учет и анализ [1, 5, 7, 9, 15, 16, 18, 20]. Относительно 

анализа, то поддерживаем мнение Мельниченко И. В. [12], Прохар Н. В. и Ночовной Ю. 

А. [13, с. 13] Шелковникої О. В. [19, с. 57], о том, что не существует потребности 

отдельно выделять аналитический блок вопросов. Анализ – органическая, 

неотъемлемая часть проработки каждого отдельного решения. Он должен быть 

органически рассредоточен в теоретической, концептуальной и методической 

плоскости. 

Ученые О. П. Ратушная, Л. О. Волощук предлагают включить дополнительно на 

границе подсистем учета и анализа дополнительно подсистему аудита для 

обеспечения необходимого уровня «…качества учетной информации и для ее 

дальнейшей аналитической обработки» [4, 14]. Беспрекословно с этим согласиться 

нельзя, поскольку аудит – это независимая деятельность по проверке и оценке 

работы субъекта ведения хозяйства в его интересах, которая требует 

значительных расходов времени и средств. Внедрение такой подсистемы будет 

сдерживать в целом развитие объекта управления. Более целесообразной, на наш 

взгляд, является включение подсистемы внутреннего контроля. Мы соглашаемся с 

мнением В. В. Вольськой о том, что такая подсистема «позволит своевременно 

проанализировать и оценить тенденции развития, использования внутренних 

ресурсов, процессов производства и потенциальных возможностей. Это обеспечит 
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своевременное выявление нежелательных отклонений, их устранения и будет 

способствовать эффективному функционированию системы управления, 

направленной на увеличение доходов организации» [5]. 

Таким образом, мы рассмотрели теоретические аспекты функционирования 

системы учетно-аналитического обеспечения: понятие, место в системе 

управления, ее подсистемы и взаимосвязи. Теперь уточним ее концептуальные 

элементы. 

С учетом вышеизложенных предложений, целью функционирования системы 

учетно-аналитического обеспечения является формирование и передача 

качественной информации для обеспечения и обоснованности принятия 

управленческих решений в системе управления ее элементами. Соответственно 

предметом изучения является информация, которая адекватно отображает 

характеристику цели и ситуации, которые возникла в хозяйственной деятельности 

предприятия (информация о ресурсах, процессах, объектах, результатах 

деятельности предприятия). Функциями системы учетно-аналитического 

обеспечения являются такие: 

1) информационная – обеспечение информацией об элементах учетно-

аналитической системы внешних и внутренних пользователей; 

2) учетная – осуществление сбора, регистрации, обобщения, сохранения, 

передачи информации о фактах хозяйственной деятельности предприятия; 

3) аналитическая – обработка учетной, статистической и внеучётной 

информации методами анализа (экономического, статистического, финансового, 

стратегического и т.п.); 

4) контрольная – осуществление сопоставления плановых и фактических 

показателей деятельности предприятия для повышения ее эффективности. 

Заданиями учетно-аналитической системы являются: 

- предоставление информации для принятия управленческих решений; 

- оценка эффективности деятельности с учетом особенностей учета на 

предприятии; 

- проработка направлений развития предприятия в пределах 

общегосударственных концепций; 

- осуществление контроля и планирования деятельности предприятия; 

- усовершенствование учета с учетом отраслевых особенностей. 

Обобщая вышеизложенное, можем констатировать, что от других систем 

управления учетно-аналитическое обеспечение отличается тем, что оно является 

целостным, неизменным с определенным набором теоретико-концептуальных и 

методических элементов. 
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Система учетно-аналитического обеспечения имеет соответствующее место, 

функции, задания и должна включать в себя три подсистемы – учет, анализ и 

контроль. 

Входными потоками является информация о фактах хозяйственной 

деятельности объекта управления. Выходными потоками является обобщенная 

информация – отчетность (финансовая, управленческая, статистическая) и данные 

анализа. Анализ должен быть органично рассредоточен в теоретической, 

концептуальной и методической плоскости. Взаимосвязи между подсистемами 

обеспечивают информационные потоки (формы учета, регистры и промежуточная 

управленческая отчетность). 
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Аннотация 

Эта статья посвящена проблеме классификации видов прибыли в 
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Прибыль является определенным гарантом прогресса экономической 

системы, источником финансовых ресурсов, необходимых для расширения 

деятельности предприятия, обеспечения его устойчивости и 

конкурентоспособности на рынке товаров и услуг. Именно на основе полученной 

прибыли каждый экономический субъект выполняет свои функции, направляя 

средства на собственное развитие и социальные нужды. Роль и значение прибыли в 

обеспечении эффективного функционирования и расширенного воспроизводства 

обусловливает необходимость разработки теоретических основ и практических 

рекомендаций по формированию системы управления прибылью предприятий 

торговли.  

Прибыль - одна из самых сложных категорий рыночной экономики. Она 

является сердцевиной и основной мотивацией в области экономики рыночного 

типа, а также главной целью деятельности большинства предприятий и их 

владельцев. Для объяснения этимологического содержания, роли и значения прибыли 

предприятия в период реформирования национальной экономики недостаточно 

лишь констатации фактов, необходимо осуществлять определенные исследования, 
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которые, в свою очередь, требуют концептуальной основы. В частности, важную 

роль в этом играет классификация видов прибыли предприятия.  

Отдельные теоретические и практические аспекты определения и 

классификации прибыли торговых предприятий отражены в трудах отечественных 

и зарубежных ученых-экономистов, среди которых: Л. Балабанова, С. Баранцева, 

В. Блонская, Р. Валевич, Н. Власова, Л. Донец, Л. Лигоненко, А. Мазараки, Б. Мизюк, Н. 

Миценко, Л. Емельянович, А. Пигунова, А. Садеков, Н. Ушакова, А. Хистева, В. Худа, 

Л. Черная и др.  

В экономической литературе встречаются различные классификации видов 

прибыли, что обусловлено сложностью, многокомпонентностью и взаимосвязью 

его составляющих. Итак, более подробно рассмотрим некоторые виды прибыли 

предприятия, систематизируя их по основным признакам. Группировка прибыли по 

основным критериями представлено в табл. 1.  

Таблица 1 

Классификация видов прибыли 

[систематизировано автором за данными 1 – 3, 7 – 9, 11, 12, 14] 

Классификационный признак Вид прибыли 

1 2 

1) Характер отражения в учете 
Бухгалтерская прибыль 

Экономическая прибыль 

2) Характер деятельности 

предприятия 

Прибыль от обычной деятельности 

Прибыль от чрезвычайных событий 

3) Основной вид хозяйственных 

операций 

Прибыль от реализации продукции 

Прибыль от внереализационных операций 

4) Основной вид деятельности 

предприятия 

Прибыль от операционной деятельности 

Прибыль от инвестиционной деятельности 

Прибыль от финансовой деятельности 

5) Состав формирующих элементов 

Маржинальная прибыль 

Валовая прибыль 

Чистая прибыль 

6) Характер налогообложения 
Прибыль, подлежащая налогообложению 

Прибыль, не подлежащая налогообложению 

7) Характер инфляционной «чистки» 
Номинальная прибыль 

Реальная прибыль 
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8) Достаточность уровня 

формирования 

Нормальная прибыль 

Низкая прибыль 

Высокая прибыль 

9) Период формирования 

Прибыль предыдущего периода 

Прибыль отчетного периода 

Прибыль планового периода 

10) Характер использования 

Прибыль, которая накапливается 

(капитализируется) 

Прибыль, которая используется 

(потребляется) 

 

продолжение табл. 1 

1 2 

11) Степень использования 
Нераспределенная прибыль  

Распределенная прибыль  

12) Итоговый результат 
Положительный (прибыль)  

Отрицательный (убыток)  

  

Из содержания табл. 1 видно, что подход к этой классификации видов 

прибыли основан на их определениях:  

1) Бухгалтерская прибыль - это разница между внешними текущими 

расходами и доходами предприятия, отражающимися в бухгалтерском учете;  

экономическая прибыль представляет собой разницу между суммой доходов 

предприятия и суммой как внешних, так и внутренних расходов.  

2) Прибыль от обычной деятельности характеризует финансовый 

результат от всех видов деятельности и хозяйственных операций данного 

предприятия, формируется на регулярной основе;  

прибыль от чрезвычайных событий характеризует необычный или очень 

редкий для данного предприятия источник ее формирования.  

3) Прибыль от реализации продукции (товаров, работ, услуг) является 

основным его видом на предприятии, непосредственно связанным с отраслевой 

спецификой его деятельности. Это результат основной производственно-

сбытовой деятельности предприятия. Аналогом является понятие «прибыль от 

основной деятельности» [13, с. 128].  

Прибылью от реализации имущества является доход от продажи 

неиспользованных или изношенных видов нематериальных активов и основных 

фондов, а также, приобретенных ранее материалов, запасов сырья и других 

материальных ценностей, уменьшенный на сумму расходов предприятия, 

возникающих при их реализации;  

В перечень доходов от внереализационных операций входят: доходы от 
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долевого участия предприятия в деятельности других совместных предприятий с 

зарубежными и отечественными партнерами; доходы от облигаций, акций, ценных 

бумаг, принадлежащих предприятию; полученные штрафы.  

4) Прибыль от операционной деятельности представляет собой совокупный 

объем прибыли от реализации продукции и прибыли от других операций, не 

относящихся к инвестиционной или финансовой деятельности;  

прибыль от инвестиционной деятельности характеризует итоговый 

финансовый результат от операций по приобретению и продаже 

амортизированного имущества - основных фондов, нематериальных активов, а 

также краткосрочных финансовых инвестиций, которые не являются 

эквивалентами денежных средств [13, с. 134].  

Результаты инвестиционной деятельности отражены частично в прибыли 

от внереализационных операций (от участия в уставных капиталах других 

предприятий, приобретения ценных бумаг и от депозитных вкладов), а частично - в 

прибыли от реализации имущества [13, с. 134];  

прибыль от финансовой деятельности характеризует финансовый 

результат операций, которые приводят к изменению размера и состава 

собственного капитала и займов предприятия. Основные денежные потоки 

финансовой деятельности связаны с обеспечением предприятия внешними 

источниками финансирования (в частности привлечений паевого или 

дополнительного акционерного капитала, эмиссии облигаций или других долговых 

ценных бумаг, привлечений различных форм кредита).  

5) Состав формирующих элементов показывает степень «очистки» 

доходов, которые получает предприятие в процессе хозяйственной деятельности, 

от понесенных затрат. Эти определения нормативно не закреплены и могут 

употребляться в самых разных контекстах, а именно:  

Маржинальная прибыль - это сумма чистого дохода от операционной 

деятельности за вычетом суммы переменных затрат [10, с. 87].  

Валовая прибыль представляет собой сумму прибыли (убытка) от 

реализации продукции (товаров, работ, услуг), основных фондов (включая 

земельные участки), иного имущества предприятий и доходов от 

внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям 

[6]. Прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 

представляет собой разницу между выручкой от реализации продукции (товаров, 

работ, услуг) без акцизов и налога на добавленную стоимость и совокупными 

затратами на реализацию и производство, которые входят в себестоимость 

продукции (товаров, работ, услуг). В упрощенном виде валовая прибыль - это сумма 

чистого дохода от операционной деятельности за вычетом всех операционных 
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расходов, как переменных, так и постоянных [2, с. 83].  

Чистая прибыль представляет собой сумму валового или балансового 

дохода, уменьшенную на сумму налоговых платежей.  

6) Данный вид классификации играет важную роль в формировании налоговой 

политики предприятия, так как позволяет оценивать альтернативные 

хозяйственные операции с позиций конечного их эффекта. Состав прибыли, не 

подлежащей налогообложению, регулируется законодательством [2, с. 84].  

7) Реальная прибыль характеризует размер ее номинально полученной суммы, 

скорректированной на темп инфляции в конкретном периоде [1, с. 12].  

8) Нормальная прибыль характеризует такой уровень его формирования, 

когда после покрытия внешних и внутренних издержек остается доход, равный 

минимальной ставке депозитного процента (по отношению к сумме собственного 

капитала) [4, с. 109]; 

низкая или высокая прибыль характеризует уровень ее формирования, 

который, соответственно, ниже или выше уровня нормальной прибыли.  

9) Распределение по периодам используется для анализа и планирования с 

целью выявления факторов, влияющих на динамику прибыли, построения 

соответствующего базиса для расчета [13, с. 138].  

10) Прибыль, которая накапливается (капитализируется), - это сумма 

прибыли, направленная на финансирование прироста активов предприятия;  

Прибыль, которая используется - это та часть, которая израсходована на 

выплаты собственникам, персоналу, социальные программы.  

11) Нераспределенная прибыль - это часть сформированной прибыли 

предприятия, которая еще не распределена на конкретные хозяйственные нужды;  

распределенная прибыль - это часть сформированной прибыли предприятия, 

которая уже распределена на рассматриваемую дату и не использована в процессе 

хозяйственной деятельности [4, с. 112].  

12) По итоговому результату выделяют: положительный (прибыль) и 

отрицательный (убыток). На практике такая терминология используют в 

экономических публикациях по вопросам бухгалтерского учета [5, с. 278].  

Анализ существующих классификаций видов прибыли показал, что в 

основном акцентируется внимание на тех признаках, которые характеризуют 

общую их совокупность.  

Классификация видов прибыли, основанная на многовариантности 

классификационных признаков и экономического содержания, была дополнена 

автором следующими видами классификаций (рис.1).  
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Прибыль 

 

По экономическому 

содержанию: 

Предпринимательская 

Глобальная 

Безденежная 
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Бухгалтерская  
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По характеру 

деятельности 

предприятия:  

От обычной 

деятельности  
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От реализации основных средств и 

имущества  

От внереализационных операций 

 

По характеру 

налогообложения:  
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налогообложению  
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налогообложению 

 

По характеру 

расходов:  

Дифференциальная  

Бухгалтерская 

 

По характеру 

инфляционной очистки:  

Номинальная 

Реальная 

 

По итогам:  

Прибыль  

Убыток 

 

По характеру 

использования:  

Накопленная  

Использованная 

 

По периоду 

формирования:  

Предыдущего 

периода  

Отчетного 

периода  

Планового периода 

 

По содержанию 

формирующих 

элементов:  

Маржинальная  

Валовая 

Чистая 

 

По достаточности 

уровня 

формирования:  

Нормальная  

Низкая 

Высокая 

 

По регулярности 

формирования:  

Формируется 

предприятием регулярно  

«Чрезвычайная» прибыль 

 

По степени 

использования:  

Нераспределенная  

Распределенная 

 

Рис. 1. Классификация видов прибыли [систематизированы автором на основе 1 - 3, 7 - 9, 11, 12, 14] 
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По экономическому содержанию различают:  

предпринимательская прибыль - это часть чистой прибыли, которая 

поступает в распоряжение владельца предприятия, а затем может быть 

направлена на расширение производства и личное потребление;  

глобальная прибыль - это разница между средствами предприятия, 

полученными при его ликвидации, и средствами, вложенными в него на момент 

открытия;  

безденежная прибыль - это прибыль, образовавшаяся вследствие изменения 

цен на активы. Если рыночная цена на активы больше учетной, то образуется 

безденежная прибыль.  

Итак, прибыль - один из основных источников финансовых ресурсов 

предприятий, формирования централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств. За счет прибыли происходит формирование в значительном 

объеме бюджетных ресурсов государства, осуществляется финансирование 

расширения предприятий, материальное стимулирование работников, решение 

социально-культурных мероприятий и т.п. В связи с этим, в планировании и 

формировании прибыли должны быть заинтересованы не только трудовые 

коллективы предприятий, но и государство в целом. 
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нвктЭЮеиклот 
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Илонка Денева 

 

 

Homo economicus and the balance Ratio - Profitableness 
 

           Целта на доклада е да изясни необходимостта от управление на 

ликвидността и ролята на краткотрайните активи за адптиране към преходни 

икономически периоди, в какъвто в момента се намира Европа. Търсенето на 

възможности за увеличаване на рентабилността при запазване на ликвидността 

предполага постигането на разумен баланс. А той, от своя страна, зависи и от 

начина на действие на икономическите персонажи и  чрез тяхната логика на 

действие предопределя стопанската конюнктурата. Homo economicus и Homo 

socialis  и институциите, които ги поддържат, определят социалната и бизнес 

среда - дали тя подкрепя индивидуалният интерес, "алчността" и кризите, или 

алтруизма, стабилността и сътрудничеството. Адаптирането към новите 

условия налага и акцента върху принципа за действащо предприятие, свързан 

именно с ликвидността. На тази основа се търсят и нови насоки в анализа и 

фокусиране върху по-динамичните аспекти от дейността.  

  

Ключови думи: ликвидност, рентабилност, оборотен капитал, маневреност, 

"икономически човек", "социален човек", алчност, сътрудничество 

 

        The main purpose of this report is to make clear the need of Liquidity Ratio' 

management and the importance of Current assets for addapting to transitive economic 

periods. Seeking of opportunities for increasing profitableness in accordianse to saving 

Ratio,  is associated to acheiving a judicious balance. And this balance, on it's side, depends 

on the way of acting that economic characters \agents\ perform and their logic of influence 

that predetermine the juncture. Homo economicus and Homo socialis, and the institutions, 
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that maintain them, define business' surroundings-if it is upholding personal interest, 

greediness and crises, or altruism, stability and collaboration. Adapting to new conditions 

puts the main importance to the accounting principle of going concern, related to Liquidity 

Ratio. On this ground we're looking for new trends of analysis and focusing over more 

dynamic aspects of business activity. 

  

Key words: Ratio, Profitability, Working capiatal, Manoevrability, Homo economicus, Homo 

socialis, Greediness, Collaboration 

 

              Свидетели сме на последиците от икономическа криза, разкриваща 

както слабите места в досегашните модели, така и нови възможности за 

развитие. Тези процеси са и основа за отричането на възприети теоретични 

постановки на кейнсианската и на неокласическата школа, както и на 

проверката в практиката на нови направления като поведенческата 

икономика. "Парадоксите на управленските решения в бизнеса и в публичния 

сектор вече не се отдават на "рационализма" на пазара, а на "предсказуемата 

ирационалност". Плащаме ужасна цена за сляпата си вяра в могъществото на 

невидимата ръка‗, според Дан ариели
1
. Джоузеф Стиглиц

2
 коментира 

"Европейските зомбита на икономиите": "Ако фактите не пасват на теорията, 

променете теорията. Но често е по-лесно да се запази теорията и да се 

променят фактите", като описва крайно неуспешните опити на европейските 

лидери за справяне с кризата, които дори я задълбочават-икономиките от 

Европейския съюз (ЕС) отново са изправени пред стагнация, предшестваща нава 

рецесия, безработицата на рекордно високи равнища, а брутният вътрешен 

продукт (БВП) на глава от населението в реално изражение в много държави е под 

нивата отпреди рецесията. Той изчислява, че икономиката на еврозоната е с 15% 

под нивото, където би била, ако не се беше случила финансовата криза от 2008 г. и 

изразява това като кумулативна загуба на 5,6 трлн. долара. А разликата се 

задълбочава, а не се свива. Всичко това според него  намалява потенциала за 

растеж на еврозоната.
3
 Търсейки причините за тези социално-икономически 

                                                           

1
 ДАН АРИЕЛИ е професор по поведенческа икономика в Масачузетския технологичен институт. 

Изследовател е във Федералния резерв на Бостън и гост-професор в университета Duke, Северна 

Каролина, САЩ. Автор е на бестселъра "Предсказуемо ирационален" 
2
 статия за изданието project-syndicate.org 

3
 http://www.investor.bg/analizi/91/a/evropeiski-zombita-na-ikonomiite-180967/ 
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процеси, се забелязва устойчивото налагане на стереотипа на homo economicus
4
 в 

най-новата ни история,  както в управленските концепции и науките за 

стопанството като цяло, така и в киното. Във филма на Оливър Стоун 

"Уолстрийт"(1987г.) Майкъл Дъглас в ролята на финансиста Гордън Геко произнася 

своята реч и фразата ‗Алчността е добро‘ (‗Greed is good‘). А  в  коментарите на 

Том Ленърд към актуалната лента "Вълкът от Уолстрийт" отново присъства 

този тип персонаж : "Надали ще намерите друг, който да символизира по-точно от 

Джордан Белфърт тъмната страна на съвременния капитализъм".
5
 Утвърдилата 

се като понятие през 19в аксиология и по-конкретно икономическата 

аксиология, анализира и прогнозира влиянието именно на стопанските 

институции върху икономическото поведението на стопанските субекти чрез 

тяхната ценностна система.  Балансирането на тази ценностна система трябва 

да бъде както от гледна точка на целите пред стопанството, така и на тези 

пред обществото като цяло.
6
 От позициите на финансово-стопанския анализ пък 

до скоро е присъствало противоречието-да се възприема печалбата като 

следствие, или като цел (при което интересът на стопанското предприятие е 

повишаването на печалбата и рентабилността). Стремежът към 

максимизиране на печалбата, присъщ на "човекът на икономиката" изисква 

търсенето на рационален подход за запазване на баланса растеж-ликвидност, 

която е в основата на устойчивото развитие спрямо риска. Улесненият 

достъп до банково финансиране и възможностите за високи и бързи 

продажби, характеризиращи етапите на растеж в икономиката, създават 

предизвикателства за  запазването на необходимото ниво ликвидност 

спрямо търсената рентабилност. Твърде либераленият институционален 

подход и липса на предпазливост изглеждат като "американския стил" в 

                                                           

4
 Хомо икономикус (Homo Economicus)-"Човек на икономиката" — мотивиран от личния си интерес 

икономически агент. В класическата и неокласическа икономика като основа за икономическа 

активност е поставена целта за максимизиране на полезността за отделните икономически 

агенти., Английско-български учебен речник по икономика, Доналд Ръдърфорд, ИК Прозорец, 1997 

ECON.BG 

5
 http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2924062 

6
 курс по Методология и методика на научните изследвания, доц. Цветан Колев 
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икономиката
7
, представен чрез автобиографичната книга на борсовия дилър 

от Том Ленърд.
8
 

  От "Годишното проучване на управлението на работния капитал" на 

одиторската компания Ърнест енд Янг става ясно, че 2000 от най-големите 

европейски и американски компании поддържат в балансите си ликвидни резерви в 

суми, равни на близо 7 % от общите им  продажби. Запазеният работен капитал 

"блокиран" в буфери, е на стойност 1,2 трилиона долара, които не използват нито 

за намаляване на дълговете към кредиторите си, нито за поощряване на 

служителите чрез повишаване на възнагражденията, или пък за повишаване на 

рентабилността (растежа). "Макар да има признаци за корпоративно доверие в 

световната икономика, макроикономическата несигурност в Европа кара много 

компании и финансови институции да бъдат предпазливи към финансирането и 

растежа, вместо да използват настоящия момент за освобождаване на 

излишните пари в балансите им чрез ефективни стратегии, с които да намалят 

задълженията си, да финансират растежа, да трансформират бизнеса си или да 

изплатят средства на акционерите"
9
, според Джон Морис. А "спестяването" на 

суми за дивиденти може да снижи доверието в компанията и да доведе до тежки 

финансови последици за нея
10

). Принцинът на ефективно управление на 

работния капитал трябва да гарантира покриването на краткосрочните 

задължения и оперативни разходи с входящия паричния поток. Множество 

външни  фактори, които не подлежат на контрол от страна на компаниите като 

увеличаване на цените на ресурсите, повишаване на инфлацията или спад в 

търсенето на продуктите могат да навредят сериозно при  неуспешно 

направляване на този ресурс. Както излишъкът, така и недостигът на 

оборотен капитал крият рискове. 

В настоящия етап в  методическата схема на анализа централно място заема 

печалбата и влиянието на преките фактори, които я дефинират ( приходи и 

разходи) и към които се разглежда ефективността на активите и капитала и 

се постига систематизирано представяне на дейността чрез различни 

                                                           

7
 из статия на http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2924062 от автобиографичната книга на 

борсовия дилър от Том Ленърд: "Кризата в рисковото кредитиране е бреме за цялата американска 

икономика, но за това, доколко този пазар е бил регулиран, е достатъчно да се спомене фактът, че 

право да търгува с риск получава дори и Белфърт, независимо че вече се е признал за виновен в 

борсови измами и пране на пари. При това той не е изключение. Търговци на рискови кредити 

станаха всички, които навремето бяха изхвърлени от търговията с ценни книжа," обяснява 

Белфърт и допълва: "търговията с рискови кредити е отворена за всеки - включително и за мен" 
8
 http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2924062 

 
9
 Джон Морис, ръководител на Управлението на работния капитал на Ърнест енд Янг за 

Европа, Близкия изток, Индия и Азия 
10

 лекция на Доц. Трифонов, Т., УНСС 



 

 
560 

показатели.
11

 Във вертикален аспект връзките и зависимостите в 

методическата схема на ФСА намират израз в показателите за рентабилност 

като отношение на печалбата съответно към разходите, приходите, активите, 

капитала, произведената или продадена продукция. Те се разглеждат в пряка 

връзка с показателите за ликвидност като възможност за текущо погасяване на 

непосредствените задължения. Ликвидността изисква най-голямо внимание в 

анализа на дейноста заради необходимостта от непрекъснато следене на 

стойностите в критичните граници. Ето защо, управлението на 

ликвидността е от изключително голямо значение за мениджмънта-за 

предприемането на адекватни коригиращи решения и за изграждане на 

стратегия и тактика на развитие на компанията. По отношение на 

нормативната уредба  ликвидността в банковата сфера е строго 

установена заради спецификата на дейността
12

 - да се реализира "буферната 

функция" на собствения капитал срещу рискове. Недостатъчната ликвидност 

може да доведе до изпадане в неплатежоспособност и до фалит. В 

предприятията обаче няма правило или изискване за оптималното ниво на  

ликвидност. Финансовият анализ позволява да се намерят оптималните 

показатели на ликвидност във връзка със спецификата на дейността и 

бранша. Според Уорън Бъфет точна представа за компанията може да се получи 

най-вече от отчета за движението на паричните средства и показателите, 

който за разлика от данните за печалби, е почти невъзможно да бъдат 

подправени. Така се открояват много сериозни проблеми, влияещи върху бъдещите 

печалби. Дълбокият финансов анализ на отчета за движение на паричните 

средства и съпоставянето му с показателите от баланса е доста по-сложно и 

дори неизпълнимо в сравнение със съпоставяне на фактически и прогнозирани 

печалби на акция, на базата на които много инвеститори оценяват бизнеса. Но 

именно фундаменталността на подхода на Бъфет осигурява качеството на 

вземаните решения."
13

 Тук отново се изтъква значението на управляването на 

оборотния капитал и ликвидността, т.е . на по-динамичната част от 

активите. Като част от ключовите финансови съотношения, ликвидността 

се характеризира като отношение на краткотрайните активи към 

краткотрайните задължения. Нива под единица индикират възможни ликвидни 

проблеми през следващата една година. Нива над 1,5 – 2 индикират "блокирани", 

неизползвани твърде много средства в оперативната дейност, което ще се 

отрази негативно на рентабилността. А във връзка с предложения и от Бъфет 

                                                           

11
 "Финансово-стопански анализ", Доц.д-р М.Тимчев, "Тракия-М", София, 1999г., стр.36 

12
 Член 42, ал. 1 от Закона за кредитните институции; Наредба ѐ 11 на БНБ за управлението и 

надзора върху ликвидността на банките;  
13

 http://cfo.cio.bg/373_uroci_po_investicii_ot_uoran_bafet   
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подход се представя и показателя оперативна ликвидност (Cash Flow Ration), 

който илюстрира доколко генерираните от компанията парични потоци от 

дейността са достатъчни, за да посрещнат плащанията в падеж.   

( 1) Оперативна ликвидност = Паричен поток от оперативна дейност / Текущи 

пасиви 

Крайният паричен поток се формира от началната наличност на паричните 

средства (без блокираните) и потоците от оперативна, инвестиционна и 

финансова дейност.  Управлението на краткосрочните активи изисква както те 

да бъдат класифицирани на бързоликвидни и бавноликвидни, така и да се вземат 

решения за тяхното финансиране-от собствени източници ( оборотен капитал, 

общ капитал) или смесено ( собствен капитал и дългосрочни заеми).
14

  

(2 ) Нетен оборотен капитал = сума краткотрайни активи - сума краткотрайни 

пасиви = постоянен капитал - сума дългосрочни активи;                                              

(3) Коефициент на финансиране на краткотрайните активи = собствен 

оборотен капитал / сума краткотрайни активи;                                                                    

(4) Коефициент на финансова маневреност = собствен оборотен капитал / сума 

собствен капитал 

Всеки от компонентите на текущите активи е обект на отделен анализ и 

управление, така че да се открият "резервите" или "излишъците", които да бъдат 

оптимизирани, да бъдат намерени иновативни решения на съществуващите 

проблеми. Значението на краткосрочните активи се определя от ролята им на 

динамична компонента на общите активи, в която е въплътен собствен 

капитал, която позволява предприятието да маневрира в зависимост от 

конюнктурата. Управлението на тези ресурси е ключово за гъвкавостта в 

дейността при прегрупирането на активите и инвестициите към носещи по-

висока икономическа изгода. Устойчиво развитие според PwC "European Working 

Capital Study 2009" се осигурява с подобряване управлението на оборотния капитал 

и запазването на рентабилността, особено в кризисни периоди. Анализът на тези 

тенденциисе извършва чрез показателя RONA (return on net assets - рентабилност 

на нетните активи)
15

. Главният извод, че за проучвания период на управлението 

                                                           

14
 "Финансово-стопански анализ на предприятието", Практически курс, Доц.д-р М. Тимчев, Юлиан 

Велков, стр.185 
15

 http://www.investor.bg/drugi/128/a/kak-uspehyt-na-edna-kompaniia-chesto-minava-prez-promiana-na-

biznes-modela-,169335/. Проучването анализира публично достъпните годишни отчети на 969 
компании за периода 2004 - 2008 г 
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на оборотния капитал е оставено без съществено внимание. А затрудненият 

достъп до кредити  в съчетание със спада в приходите се е отразил сериозно по-

специално върху някои елементи на оборотния капитал, а също и допълнителни 

затруднения при събирането на плащанията и управлението на запасите. Като 

конвенционален подход за решаване на тези проблеми и влошаването на 

рентабилността се използва бързото съкращаване на разходите. 

Икономическата цикличност  налага приспособяването към периода на 

възстановяване на икономиката с цел запазване на конкурентоспособността на 

компанията." Една от най-важните, вероятно и най-важната оценка на едно 

предприятие в днешните условия на реална икономическа криза е тази на 

неговата жизнеспособност. За съжаление поне досега в масовата практика не 

се обръщаше достатъчно внимание на предприятията с отрицателни чисти 

активи; работещи години наред на загуба, "изяждащи" капитала си."
16

 В чл. 4 от 

Закона за счетоводството е определено, че счетоводството се осъществява при 

спазване на принципа за действащо предприятие
17

. Оценяват се основно 

финансовите, производствени и търговски, и други показатели): 1.Натрупани 

съществени загуби и липса на достатъчно резерви за покриването им (текуща 

задъжения (П) > текущите активи, т.е. нетния оборотен капитал е ’-’ величина; 

коефициента на финансова автономност също е ’-’ величина ); 2.Отрицателни 

чисти активи; 3.Невъзможност за посрещане на текущата задлъжнялост на 

падежа (слаба ликвидност); 4.Неизплатени дивиденти или спиране на плащането 

им и други
18

."Един от счетоводни стандарти които нямат аналог в 

международните стандарти, е  СС 13, касаещ отчитането на предприятията в 

ликвидация и несъстоятелност. Той е приет на самостоятелно основание във 

връзка с особените изисквания на Закона за счетоводството и се прилага от 

заинтересованите предприятия, независимо каква счетоводна база са прилагали 

преди това-ССФОМСП или МСС/МСФО
19

. Това е почти непознато за нашата 

практика, според одитора Емил Евлогиев, но е особено важно в настоящата 

икономическа ситуация.                                                                                                        

В рамките на конференцията Grow Now професорът по мениджмънт от London 

Business School Джон Мълинс съветва тежката икономическа ситуация да се 

използва за агресивен растеж." Въпреки че Европа не се развива с желаните от 

всички темпове и липсва остатъчно добър бизнес модел, трябва да се реагира 

                                                           

16
 Емил ЕВЛОГИЕВ – дипломиран експерт-счетоводител, 

http://ekspertis.bg/document/view/qanda/136004/0/ 
17

 "когато в предвидимо бъдеще, предприятието нито има намерение, нито необходимост да 

ликивидира или съществено да ограничи мащабите на дейността си". 
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достатъчно гъвкаво и адекватно на факторите на външната и вътрешната 

среда".
20

 Именно анализът на факторите на средата и на поведението на 

икономическите агенти, водещи до различни резултати, се обръща все по-

голямо внимание. Все повече изследвания през последните 20 години показват, 

че “подпомагащото” поведение, наричано от някои икономисти 

“съобразяването с интересите на другите” е норма в отношенията между 

хората навсякъде по света.  Твърде рационалният подход на Хомо икономикус 

като ядро на досегашните икономически анализи вече не отговаря на новата 

действителност. Според Марк Буханан
21

в скорощно изследване на Института по 

емпирични изследвания в Цюрих (Swiss Federal Institute of Technology) стремежът 

към печалба отстъпва на алтруизма и опровергава успешността на егоизма на 

"по-силния" в теорията на игрите, наречена‗Ултиматум". Тя се състои в разделяне 

на фиксирана парична сума между двама участници. Резултати се потвърждават 

след повтаряне на експеримента десетки пъти в различни страни, сред хора с 

различни доходи и социален статус.
22

 Като примери за сътрудничество и 

взаимодействие се посочва създаването на професионални съюзи и 

споразумения между фирми, които работят на олигополни пазари. "Във всички 

тези случаи хората и компаниите се отказват от максимална печалба, за да 

могат повече “участници в играта” да получат добри условия.  Швейцарските 

учени доказват с вид  теория на игрите, че рационалният егоизъм не винаги е 

най-добрата стратегия и в условията на ожесточена конкуренция Homo 

economicus може да се окаже губещ. В т.нар. ‗Дилема на затворника‘
23

 двама 

престъпници - А и Б – са заловени едновременно и от гледна точка на групата най-

добрата стратегия се оказва взаимопомощта – т.е. мълчанието. Тогава и 

двамата затворници ще останат в затвора за кратко. Изводът е, че да победи в 

тази игра може само ‗социален човек‘, у когото дружелюбието е генетично 

заложено. Ситуацията се появява в много ситуации от реалния живот, когато 

егоистичното поведение води до негативни последствия. Тази игра би имала 

полза и при изучаването на процеси от типа на замърсяването на околната среда, 

глобалното затопляне, избягването на плащане на данъци и т.н. Според учените в 

съвременното общество могат да оцелеят само “социалните хора”, готови 

да пренебрегнат собствените си интереси в името на общия 

успех. “Социалните хора” възникват само в правилна среда и лесно могат да 

                                                           

20
 http://www.investor.bg/drugi/128/a/kak-uspehyt-na-edna-kompaniia-chesto-minava-prez-promiana-na-

biznes-modela-,169335/ 
21

 физик-теоретик и автор на бестселъра ‗Прогнозиране: какво могат да научат икономистите от 

физиката, метеорологията и естествените науки‘ (Forecast: What Physics, Meteorology and the 

Natural Sciences Can Teach Us About Economics) 
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бъдат унищожени, според Марк Буханан.
24

 Посочва се важната роля за 

развитието на вида Homo socialis, която трябва да се реализира от 

политическите, социални и икономически институции, които определят как 

хората и икономическите агенти взаимодействат по между си. А защо не и за 

регулация на ликвидността чрез поведението на икономическите агенти при 

липса на "външна" норма, за предотвратяване на икономически кризи. Както и 

да бъдат използвани за растеж твърде големите ликвидни буфери. Налага се 

тенденцията на преосмисляне на Homo economicus и необходимостта да се 

нагажда към съвременната бизнес действителност, както и подходите за 

анализиране на ефективността. "В края на осемдесетте и началото на 

деветдесетте години на XX век не само в САЩ, но и в Европа, разбирането за 

бизнесуспеха на компанията се променя. Акцентът се измества от 

счетоводната печалба и рентабилността към стойността на 

предприятието като индикатор за неговия успех, както и социално 

отговорното поведение на стопанския субект. Традиционните модели, 

основаващи се на счетоводната печалба, не са достатъчни в новите 

икономически реалности, когато интересът на инвеститорите е насочен не 

само към постигане на бързи печалби, а преди всичко е насочен към 

увеличаване на стойността и бъдещите перспективи на компанията.
25

 Днес 

виждаме как и в бизнеса и в киното, и в реалния живот се "съревновават" хомо 

икономикус и хомо социалис. Докато равновесието ликвидност-рентабилност е 

свързано и с и балансирането на ценностната система на стопанските субекти в 

обществото и стопанството."И така, според учените, алчността не е хубаво 

нещо, както твърди Гордън Греко в известния филм  ‗Wall Street‘ и дори в много 

случаи да си алчен е просто глупаво …"
26
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Abstract: 

 

Most existing studies are focused on effects and correlation of globalization and 

political risk on multinational companies, rather than on financial markets. Current research 

aims to follow the relation  globalization - political risk - investment funds. Utilizing data from 

political rating company, it is tested  1) the correlation between risk rating of four 

researched  countries Austria, Hungary, Bulgaria and Albania, and the investments funds 

offered on the market of this countries and 2) the level of impact which risk rating have over 

the investment funds. It is found that political risk poses barriers to globalization as country-

specific risks. 
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Резюме: 

 

Повечето съществуващите изследвания поставят своя фокус върху 

ефектите и корелация между глобализацията и политическия риск, по отношение  

мултинационални компании, и по малко по отношение на  финансовите пазари. 

Настоящото изследване има за цел да проследи връзка глобализацията - 

политически риск - инвестиционни фондове. Използвайки данни от политическата 

оценка на компании, се тества 1) корелацията между рискoвия рейтинг на 

четирите изследвани страни Австрия, Унгария, България и Албания, както и 

инвестициооните фондове, предлагани на пазара на тези страни, и 2) степента на 

въздействие, която рисковия рейтинг има над инвестиционните фондове. 

Установи се, че политическият риск поставя пречки пред глобализацията под 

формата на  специфичните за страната рискове. 

 

Key words: globalization, political risk, sovereign credit risk, credit rating, financial 

markets, investment funds 

 

JEL:F21, F36,F62,F63,F65,H11 

 

 

Introduction 

Globalization, the quite exhausted concept regarding definitions and interpretations, 

takes place in current research to track it's correlation with political risk and financial 

markets. 

It is widely adopted that globalization of financial markets have positive effect on local 

economies, providing capital flows.  

The focus in current paper is not the globalization effect on political risk, but the 

political risk over globalization.  It aims to track down the correlation between political risk 

and investment funds and to check how impacts globalization. 

In the research are presented four countries Austria, Hungary, Bulgaria, Albania, 

assigned with different long term rating and investment funds offered on the financial 

markets of these countries. The hypothesis is built on conception that political risk limits the 

globalization as regards investment funds.  

For this purpose the sovereign credit risk
1
  assign by a leading provider of credit 

ratings, research, and risk analysis is taken into account as a major political risk indicator. 

                                                           

1
 Sovereign credit ratings give investors insight into the level of risk associated with investing in a particular 

country and also include political risks. 
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Globalization and financial markets that have different political risk 

Concepts of globalizations 

Scientists consider the globalization as concept with ancient origin
2
, following 

consecutive stages. 

One of the first interpretation of globalization could be found in Marx and Engels 

concepts that  the world economy has become so highly interdependent as to make national 

independence an anachronism, especially in financial markets; the interdependence is 

driven by science, technology and economics - the forces of modernity.; and these forces, 

not governments, determined international relations; thanks to this interdependence, war 

between modern nations is an impossibility (Angell, 1911) or that place of the old local and 

national seclusion and self-sufficiency, there is intercourse in every direction, universal 

interdependence of nations. And as in material, so also in intellectual production. The 

intellectual creations of individual nations become common property. National one-

sidedness and narrow-mindedness become more and more impossible, and from the 

numerous national and local literatures, there arises a world literature(1848, quoted in 

Beck, 2000). 

Further it could be found as to an increasing degree, the live of the individual 

anywhere is affected by events and processes everywhere (Moore, 1966), or political, 

cultural and social dynamics are not simply different facets of a single ―globalization', but 

each of the social sciences has its own conceptualization of globalization (Nederveen 

Pieterse, 1995). And ending with one of the latest interpretation there globalization is 

associated with a restructuring of the nation state in terms of the deregulation of financial 

controls, the opening of markets, and notions of efficiency, and redefining the core 

business of the state (Moja & Cloete, 2001). 

Globalization can be divided into three branches: the globalization of all products and 

financial markets, technology and deregulation. Globalization of product and financial 

markets refers to increasing economic integration in specialization and economies of scale 

that will lead to greater marketing of financial services through both capital flows and cross-

border activity. 

What is currently well known is that the globalization is a driving force of the evolution 

of global capital mobility in the last century or more.  

Globalization is widely considered as supporting capital markets evolution, providing 

high capital mobility, free international capital flow, innovation, etc. 
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 Tрифонова, В. Глобализация на финансовите пазари.// Икономически алтернативи, 2011, ѐ 2 53, 

ISSN 
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In the 1990s, the term ‗globalization‘ has became a catch-all to describe the 

phenomenon of an increasingly integrated and interdependent world economy, one that 

exhibits supposedly free flows of goods, services, and capital, albeit not of labor.( Obstfeld 

&Taylor, 2002). 

The impact of political risk on globalization 

Political risk refers to the risk that a government action affect the cash flows of a 

company. There are different concepts regarding it's effect, but more often it is accepted in 

it's negative slope. 

Current resurch aims to track down the correlation between political risk and 

investment funds and to check how impacts globalization. 

The hypothesis is built on conception that political risk limits the globalization as 

regards investment funds.  

For this purpose the sovereign credit risk
3
  assign by a leading provider of credit 

ratings, research, and risk analysis is taken into account as a major political risk indicator. 

Credit ratings and researches help investors analyzing the credit risks associated with 

fixed-income securities. Such independent credit ratings and researches also contribute to 

efficiencies in fixed-income markets and other obligations, such as insurance policies and 

derivative transactions, by providing credible and independent assessments of credit risk. 

In research are included four countries assigned with different long term rating and 

investment funds that RZB group offers to it's customers in the researched countries.  

 

Table 1: Country long term rating for selected countries and investment funds 

Country 
Long term rating 

(Moodys) 

Outlook 

(Moodys) 
Investment funds 

Austria  Aaa (Feb 2014) 
Stable (Feb 

2014) 

Global Equities Fund   

Eurasia Equities Fund   

East Europe Equities Fund   

Global Mix Fund   

Global Bond Fund   

European Small Cap Fund   

Emerging Markets Fund   

Russia Equities Fund   

Energy Equities Fund   

Infrastructure Fund   

Active Commodities Fund  

                                                           

3
 Sovereign credit ratings give investors insight into the level of risk associated with investing in a particular 

country and also include political risks. 
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Hungary  Ba1 (Feb 2013) 
Negative (Dec 

2010) 

Bond Fund                                                  

Equity Fund 

Money Market Fund 

Fund of Funds - Convergence 

International Equity Fund 

Liquid Fund 

Real Estate Fund 

Bulgaria  Baa2 (Jul 2011) 
Stable (Jul 

2011) 

Protected EUR Fund   

Liquidity Fund   

Bond Fund   

Global Growth Fund 

Albania  B1 (Aug 2014) 
Stable (Aug 

2014) 

Prestige  Fund                                             

Invest EURO Fund 

Sources:  

https://www.moodys.com 

http://www.ram.bg 

https://www.raiffeisen.hu 

https://www.raiffeisen-invest.al 

 

In the chart below are presented results that show strong correlation between Credit 

rating and number of Investment Funds. 

 

 

 

As it could be seen from Chart 1, long term rating is in a direct proporsion with funds; 

local fund are influenced significantly by political rating. But emerging countries are more 

affected having quite limited access to investment funds. 

While the first company that operates in a country with a high credit rating offers a 

variety of investment funds other three offer a limited choice of funds. The number of funds 

is directly dependent on country credit rating. 

Chart 1: Correlation between the Credit rating and the 
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 Investment funds of three countries featuring following characteristics: low risk; 

conservative yield and liquidity; more often - debt instruments issued and guaranteed by the 

government. 

In this regard, political risk poses barriers to globalization, i.e. globalization meets 

Country-specific risks, also known as macro risks. Those are political risks originate at the 

country level. The two main political risk categories at the country level are transfer risk and 

cultural and institutional risks. Transfer risk concerns mainly the problem of blocked funds, 

but also peripherally sovereign credit risk. Cultural and institutional risks spring from 

ownership structure, human resource norms, religious heritage, nepotism and corruption, 

intellectual property rights, and protectionism.
4
 From capital markets prospecive, political 

risk yields more concrete dimension, namely: regime type, ideology, constraints, policy 

changes; government make up
5
.  

For the purposes of the currant analysis shortly are illustrated three categories: 

legislative framework, religious heritage, historical heritage in terms of polity. 

 legislative framework; 

Table 2  Legislative framework 

Country Legislation Year 

Austria 

Austrian Stock Exchange Act 
Capital Market Act 
Public low on Council of the Vienna Stock Exchange 
Federal Act 
 

1989 
1991 
1998 
2007 

Hungary 

Bankruptcy Act  
Accounting Act  
Capital Markets Act  
Administrative Proceedings Act 
Companies Act  
Auditor Act 
 

1991 
2000 
2001 
2004 
2006 
2007 
 

Bulgaria 

Public Offering of Securities Act 
Markets in Financial Instruments Act 
Financial Supervision Commission Act 
Commerce Act 
Measures Against Market Abuse With Financial Instruments Act 
Special Investment Purpose Companies Act 
Law on the activities of collective investment schemes and other 
collective investment undertakings 
Privatization and Post-privatization Control Act 
Credit Institutions Act 
Supplementary Supervision of Financial Conglomerates Act 
Ordinance of the FSC on the conditions and procedure for execution of 
margin purchases, short sales and lending of financial instruments 

1999 
2007 
2003 
1991 
2006 
2003 
2011 
2002 
 
2002 
2006 
2006 
 
2004 

Albania 
On securities 
On Entrepreneurs and Companies 

2008 
2008 

                                                           

4
 www.aw-bc.com 

5
 see Bremmer, Ian, Preston Keat, 2009, The Fat Tail: The  power of political knowledge in an uncertain world 

http://download.bse-sofia.bg/pdf/Public_Offering_of_Securities_Act.pdf
http://download.bse-sofia.bg/pdf/Markets_in_Financial_Instruments_Act.pdf
http://download.bse-sofia.bg/pdf/FSC_Act-en.pdf
http://download.bse-sofia.bg/pdf/Commerce_Act.pdf
http://download.bse-sofia.bg/pdf/Measures_Against_Market_Abuse_With_Financial_Instruments_Act.pdf
http://download.bse-sofia.bg/pdf/CSIPA-EN.pdf
http://download.bse-sofia.bg/pdf/ZDKSDP_EN.pdf
http://download.bse-sofia.bg/pdf/ZDKSDP_EN.pdf
http://download.bse-sofia.bg/pdf/Privatization_and_Postprivatization_Control_Act.pdf
http://download.bse-sofia.bg/pdf/Credit_Institutions_Act.pdf
http://download.bse-sofia.bg/pdf/Supplementary_Supervision_of_Financial_Conglomerates_Act.pdf
http://download.bse-sofia.bg/pdf/Ordinance_16_E.pdf
http://download.bse-sofia.bg/pdf/Ordinance_16_E.pdf
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Sources: 

http://en.wienerborse.at 

http://bse.hu 

http://www.bse-sofia.bg 

http://www.tse.com.al 

 

Regulations in emerging markets are developed in last decade and more often they 

suffer from lack of local regulations regarding investment fund. 

Table 2 confirms that the maturity of local legislation impacts investment funds. 

Maturity of legislative framework is in a direct proporsion with funds. In this regard, in 

countries with immature legislation, investment funds are less developed. 

 religious heritage; 

Different religious traditions have different approach regarding money management 

and finance literacy.  

Thus, for instance, countries in current research have different religious heritage. 

In table 3 Religious heritage 

Country  Main religions (2012) Percentage 

Austria 

Roman Catholic Christianity  
Muslim 
Orthodox Christianity 
 

63.5% 
7% 
6% 

Hungary 

Roman Catholicism 
Calvinism 
Greek Catholicism 
 

37.1% 
11.6% 
1.8% 

Bulgaria 

Orthodox Christianity 
Atheism 
Muslim 
 

59.4% 
9.3% 
7.8% 

Albania 
Muslim 
Catholicism 
Orthodoxy 

56.7% 
10.03% 
6.75% 

Sources: 

http://en.wikipedia.org 

 

 historical  heritage  in terms of  polity 

Table 4 Historical heritage in terms of polity 

Country  
Forms of  polity 
(Up to 90s XX c)  

Current 
policy 

Austria Democracy Democracy 

Hungary Socialism Democracy 

http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholic_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity
http://en.wikipedia.org/wiki/Orthodox_Christianity
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholicism
http://en.wikipedia.org/wiki/Calvinism
http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Catholicism
http://en.wikipedia.org/wiki/Orthodox_Christianity
http://en.wikipedia.org/wiki/Atheism
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Bulgaria Socialism Democracy 

Albania Socialism Democracy 

Sources: 

http://en.wikipedia.org 

 

Historical heritage in terms of polity has left big stamp over the finance literacy of the 

population in these countries.  

Three countries studied are post socialistic countries, where local investment funds 

and stock exchange market were founded after 90s of XX century. For comparison in first 

country, with highest rating, investment funds were founded in 1985. This brings immaturity 

to investment funds themselves as well as to the finance literacy of the population. 

 

 

 

Conclusions 

Although globalization is the basis for high capital mobility and cash flows, and 

emerging markets manage to create and develop local financial markets, political risk is a 

limitation that makes investment funds: less liquid; less effective; and more often 

guaranteed by government.  

As a conclusion of current research could be stated that political risk limits the 

globalization on country level, illustrated throught following categories: legislative 

framework, religious heritage,  and historical  heritage  in terms of  polity. 
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ПлЯешЭЯЭкв вфвзтеЯклоттЭ кЭ злктнлиЭ Яунрп 

лЮщвотЯвкетв млнутзе, мнлЯвгбЭке Я едмуиквкев кЭ 

вЯнлмвжозе мнлвзте, лт отнЭкЭ кЭ УмнЭЯияЯЭщетв 

лнаЭке кЭ лмвнЭтеЯкетв мнланЭйе. 

 

Докторант Лора Харуил, Сметна палата на Република България 

 

Резюме/Abstract: 

Изпълнението на проекти, финансирани чрез средства от Европейския съюз е 

сложен и времеемък процес, с множество субекти и обекти на контрол.От една 

страна, бенефициентите по договорите за безвъзмездна финансова помощ, са 

отговорни за цялостното изпълнение на проектите и целесъобразното и 

законосъобразното разходване на средствата. От друга страна, Управляващите 

органи по Оперативните програми, оказват контролното въздействие върху 

изпълнителите и носят отговорност за разрешаването на възникналите казуси по 

време на изпълнението и за налагането на санкции при констатирани нарушения. 

Провеждането на обществените поръчки е задължителен елемент при 

изпълнението на проекти, финансирани чрез евросредства. В същото време това 

е и една от най-проблемните области от гледна точка на установени отклонения 

и несъответствия с действащата нормативна уредба. 

The implementation of projects, funded by the European Union is a complex and time 

consuming process of several control subjects and objects. On the one hand, grant treaty 

beneficiaries are responsible for implementing a project as a whole, as well as the lawful 

and appropriate expenditure. On the other hand, the Operational Programme Management 

Authority render control over the beneficiaries in order to solve issues and impose penalties 

in case of proven violations. Public procurement is an inevitable component of project 

implementation. In the mean time it is the most problematic sphere regarding proven lapses 

and discrepancies from the relevant legislation. 

 

Ключови думи/ Key words: Средства от Европейския съюз, проекти, 

обществени поръчки, контрол 

European Union funds, projects, public procurement, control 
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1. Основни моменти при изпълнението на обществени поръчки при 

проекти, финансирани чрез евросредства 

Провеждането на обществени поръчки в изпълнение на европейски проекти е 

неизменна част от изпълнението дейностите, тъй като не всеки бенефициент 

притежава необходимия капацитет за самостоятелно изпълнение на всички 

заложени дейности. В първия програмен период 2007-2013 г. в Оперативна 

програма ’Конкурентоспособност‗ бе заложено изискване към кандидатите за 

безвъзмездно финансиране да обезпечат изпълнението на дейностите с 

предварително проведени обществени поръчки. В ОП ’Околна среда‗ е дадена 

възможност на бенефициентите да провеждат обществени поръчки в хода на 

изпълнението на проекта, като съблюдават сроковете за изпълнение на 

дейностите. 

 При провеждането на обществените поръчки бенефициентите са длъжни 

да спазват разпоредбите на действащия Закон за обществени поръчки, като в 

същото време, трябва да спазват изискванията на оперативната програма, ако 

такива са заложени. Например, през първия програмен период по Оперативна 

програма ’Конкурентоспособност‗ се прилагаха два специфични случая относно 

бенефициентите – когато са договарящи органи по смисъла на съответното 

законодателство, прилагат действащата нормативна уредба в областта; когато 

са икономически оператори, които не са договарящи органи в областта на 

обществените поръчки, прилагат ПМС 55/12.03.2007 (отм.)  

Финансираните операции следва да бъдат изпълнявани при спазване на 

българското законодателство във връзка с правилата за възлагане на 

обществени поръчки, което е хармонизирано с европейското законодателство. 

Законодателната рамка е изградена на принципите на свободна и честна 

конкуренция, публичност и прозрачност, равно третиране и недискриминация. 

Планирането на обществените поръчки трябва да се извършва съобразно 

дейностите, заложени в договорите за безвъзмездна финансова помощ. При 

определяне вида на обществената поръчка следва да се вземат предвид 

прогнозните стойности. Не се допуска разделяне на обществените поръчки с цел 

заобикаляне на закона и прилагане на друг вид процедура. Предметът на 

обществената поръчка следва да е пряко свързан с изпълнението на дейностите 

по проектите. При сключването на договорите, бенефициентите са длъжни да 

предвидят следните задължения към изпълнителя: 

 Задължение да спазва изискванията за изпълнение на мерките за 

информация и публичност, определени в договора за БФП 

 задължение да осигурява достъп за извършване на проверки на място и 

одити 
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 задължение да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в 

докладите от проверки на място  

 задължение да докладва за възникнали нередности 

 задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата 

лихва  и други неправомерно получени средства 

 задължение да информира бенефициента-възложител за възникнали 

проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното 

разрешаване  

 задължение да спазва изискванията за съхранение на документацията за 

проекта, определени в договора за БФП. 

Независимо от проверките на Управляващите органи по оперативните 

програми, бенефициентите са длъжни да извършват както проверките, заложени в 

договорите за БФП, така и предварителен контрол по Закона за финансовото 

управление и контрол преди подписване на договора и преди извършване на разход.  

 

2. Основни нарушения при възлагането на обществени поръчки в 

изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ. 

 

Основните нарушения, допускани при възлагането на обществените поръчки 

са подробно описани в Насоки за определяне на финансовите корекции, които 

следва да бъдат направени спрямо разходите, съфинансирани от Структурните 

фондове или Кохезионния фонд при неспазване на правилата за обществени 

поръчки
1
. Едно от най-честите нарушения, констатирани при проверки от 

контролни органи, касае изискванията за изпълнение на обществената поръчка, а 

именно допускане на субективен елемент в методиките за оценка на офертите. 

Често срещани фрази, използвани в методиките са: ’задълбочено разработени‘, 

’подробно описани‘..., което позволява двусмислено тълкуване от страна на 

членовете на оценителните комисии, тъй всеки от тях влага различен смисъл в 

’подробно‘ и ’задълбочено‘. Това е предпоставка за поставяне на завишени оценки 

на един кандидат за сметка на друг, което води до изменение в крайното 

класиране на кандидатите и определянето на изпълнител.  

Често се допускат неправомерни ограничения в обявлението или в 

техническата спецификация, като изискване на за място на стопанската дейност 

в страната или региона; определяне на твърде специфични технически норми, 

които дават предимство на определен оператор; залагане на изискване за 

определен опит в региона.  

                                                           

1
 COCOF 07/0037/03-EN, приет с ПМС 134/05.07.2010 г. 
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При сключване на договора за изпълнение с избрания кандидат са установени 

неясно определени предмет и срок на договорите, без посочване на специфичните 

дейности, които следва да се изпълнят, както и липсващ график за изпълнение на 

договора. Друго нарушение е допускане на формални клаузи по отношение на 

начина на приемане на работата. Предвидено е междинното плащане да се 

извърши след представянето на доклад, но не се определя кой и как удостоверява 

съответствието на представения доклад – какво следва да съдържа доклада и кой 

следва да провери съдържанието му.  

Допуска се непредвиждане на изпълнителя за некачествено изпълнение на 

поръчката. Например, договорът урежда единствено неустойка за забавено 

изпълнение, но същата е определена неясно: «в размер на 1% върху стойността на 

забавения период за изготвяне на документите, но не повече от 10% от 

стойността на договора». На практика финансовите интереси на възложителя не 

са защитени адекватно. 

Изброените нарушения са само една част от отклоненията, които се 

допускат при възлагането на обществените поръчки. Всяко от тези нарушения 

предполага определен процент на финансова корекция, което може да окаже 

значително влияние върху изпълнението на целия проект.  Необходимо е адекватно 

контролно въздействие, което да допринесе за повишаване ефективността на 

конторола върху изпълнението им и да ограничи неправомерното разходване на 

средствата. 

 

3. Мерки за повишаване ефективността на контрола върху 

обществените поръчки. 

 

На първо място, необходимо е да бъдат заложени ясни и недвусмислени 

изисквания в самите текстове на оперативните програми, които да очертаят 

основните изисквания на Комисията относно изпълнението на обществените 

поръчки, в случай че Органът по програмиране предвижда такива специфични 

изисквания. Финансираните дейности трябва да са ясно и точно определени, за да 

не се допускат различни тълкувания относно това какъв трябва да бъде 

предметът на обществената поръчка в изпълнение на съответната дейност. 

Управляващите органи трябва да обърнат внимание на вътрешните правила 

за възлагане на обществени поръчки на бнефициентите, и да дадат препоръки 

относно разработването на адекватни контролни дейности по осъществяването 

на контрол върху изпълнението на сключените договори. Една възможна мярка в 

тази посока е разработването на унифицирани правила за възлагане на 

обществени поръчки в изпълнение на проекти. Целта е да се гарантират 
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финансовите интереси на възложителите и да се избегне неправомерното 

разходване на средствата, финансирани със средства от ЕС. 

Необходимо е да се разработят адеквани контролни дейности едновременно 

за предварителен, текущ и последващ контрол върху възлагането на 

обществените поръчки. Контролните листове за проверка трябва да бъдат по 

такъв начин разработени, че да съдържат критерии, които не позволяват 

извършването на формална проверка или неизвършването изобшо на такава. 

Проверките трябва да се извършват от служители със съответната 

квалификация и опит.  

Когато Управляващият орган на съответната програма извършва проверки 

върху бенефициентите-възложители на обществени поръчки, трябва да обърне 

специално внимание върху обвързаността на проведените процедури с целите на 

изпълняваният проект. Практиката показва, че е налице неразбиране от страна 

на бенефициентите относно това, къде тябва да падне акцентът в изпълнението 

на проекта и какви процедури да бъдат с приоритет. Например, при проверка е 

установено, че проект, чиято цел е опазване на целеви вид, е допринесъл не за 

опазване на съответният вид, а за построяване на посетителски център. Друг 

случай от практиката е отново проект за опазване на целеви видове, но 

проведените процедури нямат връзка с фактическото опазване на целевият вид. В 

подобни случаи Управляващите органи по програмите трябва да дават ясни и 

точни указания на бенефициентите предварително, за да се избегне налагането 

на финансова корекция впоследствие. 

 

Заключение: 

Управляването на финансов ресурс с мащабите на еврофондовете от обекти 

с няколко пъти по-малък бюджет е тежък процес, в който контролните органи 

трябва да оказват съдействие на бенефициентите на всеки един етап от 

процеса. Необходими са сериозни промени в контролното въздействие  с оглед по-

ефективното усвояване на средствата и минимизиране на опасността от 

суспендиране на средствата от страна на Европейската комисия. 
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Discounting and accounting estimates of financial 

instruments 
 

докторант Ясен Даскалов, УНСС 

Yasen Daskalov, phd student, UNWE 

 

Резюме: В настоящата разработка се разглежда дисконтирането като 

част от техниките за оценяване на финансовите инструменти в банките, като 

алтернатива на цената, която се определя на активен пазар. 

Ключови думи: дисконтиране, приблизителни счетоводни оценки, финансови 

инструменти, банки. 

Abstract: This paper examines discounting as a part of valuation techniques of 

financial instruments in bank as an alternative to the price defined on the active markets. 

Key words: discounting, accounting estimates, financial instruments, banks. 

 

Съгласно МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните 

приблизителни оценки и грешки (понататък само МСС 8) (пар. 32, т."а". от 

стандарта) справедливата стойност на финансовите активи и пасиви се 

приравнява на приблизителна счетоводна оценка, като тя се определя въз основа 

на налична надеждна информация. Тази "приблизителност" на справедливата 

стойност се обуславя от това, че самата справедлива стойност се определя 

като цената, която би била получена за продажбата на активи или за прехвърляне 

на пасив при обичайна сделка между пазарни участници на датата на оценяване 

(МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност, пар. 9, понататък МСФО 13). Този 

"евентуален" характер за оценката по справедлива стойност определя 

несигурността при оценяването по нея. Друг аргумент, който подсилва 

несигурността при определянето на справедливата стойност е дадената 

възможност в пар. 17 от МСФО 13 на предприятието да не бъде "длъжно да 

предприеме изчерпателно търсене на всички възможни пазари, за да установи 

основния пазар или при липса на такъв – на най-изгодния пазар, но то взема 

предвид цялата разумно достъпна информация, с която разполага. При отсъствие 
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на доказателства за противното, за основен пазар или при липса на такъв – за 

най-изгоден пазар се приема този, на който предприятието обичайно би сключило 

сделка за продажба на актива или за прехвърляне на пасива". Освобождаването от 

безкрайно търсене на "най-изгоден" пазар се свързва с намаляване на разходите на 

предприятието за оценяване на активите и пасивите. 

Съгласно Международен одиторски стандарт 540 "Одит на приблизителни 

счетоводни оценки, включително приблизителни счетоводни оценки на 

справедлива стойност и свързани с тях опонестявания" приблизителната 

счетоводна оценка се определя като "приблизителна оценка на парична сума при 

липса на прецизно средство за оценяване" (МОС 540, пар. 7)
1
. В пар. А2 на същия 

документ справедливата стойност се определя като носител на ниска оценъчна 

несигурност, когато: а) методът на оценяване на справедливата стойност, 

предписани в съответния стандарт (МСФО 13) са прости и лесно приложими към 

оценката на активи и пасиви, изискващи оценяване по справедлива стойност; или 

б) моделът на оценяване на справедливата стойност е добре познат или 

общоприет, като предположенията и входящите параметри в метода са 

наблюдаеми. В пар. А3 на документа справедливата стойност се определя като 

носител на висок риск на оценката, когато: а) справедлива стойност за 

нетъргуем деривативи; б) справедлива стойност, определена чрез сложен модел с 

използване на ненаблюдаеми допускания и входящи параметри. Надеждността на 

приблизителната счетоводна оценка в лицето на справедливата стойност се 

определя от нивото на йерархия на хипотезите, при които се извършва 

оценяването по справедлива стойност (МСФО 13, пар. 72-90). 

Експлоатирането на "пролуките" при определянето на справедливата 

стойност предполага възможността за манипулиране на приложимите хипотези 

при определянето й, за преминаване от хипотеза с по-висока степен на йерархия 

към по-ниска (движение от Ниво 1 към Ниво 3), като това води до използаване 

предимно на подхода на базата на доходите, който от своя страна "превръща 

бъдещи суми в единна текуща сума" (МСФО 13, пар. Б10). Процесът на превръщане 

на бъдещи суми в текуща, във финансовата литература се определя като процес 

на дисконтиране или определяне на настоящата стойност. Този процес е 

своеобразна "машина на времето", която при зададени параметри връща назад 

стойността на бъдещите парични потоци, за да се определи какви са били те 

назад във времето. Този метод е основният метод при определяне на 

инвестиционните разходи на проекти, които са разположени в повече от един 

отчетен период, и по-скоро определяне на ефективността от такива инвестиции. 

                                                           

1
 http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a028-2010-iaasb-handbook-isa-540.pdf (последно 

посетен: 30.09.2014) 
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От една страна използването на метода на дисконтиране на очакваните 

бъдещи парични потоци "сваля" нивото на йерархията на хипотезите за 

справедливите стойности, като той се определя в най ниското ниво (Ниво 3), 

оттук и надеждността при определянето им, от друга страна този метод е 

общоизвестен и общоприет, което го прави сравнително надежден при 

определянето на счетоводните оценки, като по този начин той отговаря на 

изискванията на стандарта за подбор на техника на оценяване. 

Чрез процеса на дисконтиране се осъществява преобразуване на 

стойността на бъдещите очаквания, определени чрез очакваните парични 

потоци. Така в зависимост от получената сегашна стойност на бъдещите 

очаквания се влияе върху инвестиционното поведение. Дисконтирането може да 

се представи като процес на систематично отнемане на част от стойността на 

очаквнания паричен поток. Дисконтът (отнемането от оценката на паричния 

поток) зависи основно от очакванията за пазара, които се проявяват чрез 

пазарните лихвени нива или лихвените нива, които се залагат като най-добра 

алтернатива на предприеманата инвестиция. Недостатък на този метод е, че 

информацията, която се изполва се определя и оценява към момента, когато се 

взема решение за реализирането на даден финансов инструмент (в начален 

момент t0), а оттук и оценката на паричните потоци се извършва на база тази 

информация. 

В основата на метода на дисконтирането стои теорията за времевата 

стойност на парите. "Вземането на решения днес по отношение на бъдещи 

парични потоци изисква разбирането на това, че стойността на парите не 

остава една и съща през цялото време. Един долар днес струва по-малко отколко 

от същия долар в бъдещето поради две причини: 

Причина 1: Паричните потоци, които настъпват по различно време имат 

различни стойности по отношение на една точка от времето ... 

Причина 2: Паричните потоци са несигурни."
2
 

Ефективността от инвестирането в определен инструмент (инвестиция) 

може да се определи като нетната настояща стойност от очакваните парични 

потоци, които се очакват от инструмента. Формализиране на правилото за 

оценяване на ефективността на метода, на което се основава вземането на 

решението е: 

MAX {0, E0 (DCFi
+
 ) - E0 (DCFi

-
)}    (1) 

Алтернатива на този вариант за оценяване на изгодите от финансовия 

актив е използването на динамична входяща информация. Във всеки един момент 

(ti) условията, при които се извършва оценката на активите и пасивите са 

                                                           

2
 Fabozzi, F., Drake, P. The Basics of Finance, John Wiley & Sons Inc., 2010, с.202 
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различни, оттук и информацията, която се използва се характеризира като 

динамична. Формализирането на ефективността може да се представи по следния 

начин: 

MAX {0, Ei (DCFi
+
 ) - Ei (DCFi

-
)}    (2) 

При (2) отличителна характеристика е това, че непрекъснатото 

актуализиране на нормата на дисконтиране води до актуализиране на 

стойността на актива, т.е. изчисляването на неговата справедлива стойност 

към дата на оценката. 

Основната разлика между (1) и (2) е, че при (1) се определя в момент t0, а при 

(2) очакването се определя във всеки период (ti) за остатъка до падежа 

инструмента. При периодичните оценки следва да се прилага (2), тъй като 

максимизацията се извършва при нови условия и очаквания по отношение на 

паричните потоци от инструмента. Разбира се при прилагането на (2) е 

необходимо да се определи съотношението разходи/ползи, тъй като при честото 

преоценяване на параметрите на оценката се извършват разходи, които 

значително да превишат ползите от оценките. По-близката до 0 или отрицателна 

нетна настояща стойност на финансовия инструмент увеличава вероятността 

този инструмент да бъде обезценен или изобщо отписан от баланса на банката. 

По отношение на промените в стойността, финансовите инструменти са 

едни от най-динамичните и неустойчиви активи, тъй като върху тях влияят 

различни фактори: пазарни и непазарни фактори, специфични фактори за самия 

емитент или за инструмента, в т.ч. вероятност от неизпълнение (probability of 

default) и други рискови вероятности. Влиянието на тези фактори направлява и 

очакванията на банката по отношение на паричните потоци, които ще се 

създават. Периодичната проверка за обезценка и несъбираемост (МСС 39, пар. 58) 

има за цел преценяването към балансовата дата дали са налице обективни 

доказателства за обезценка на финансов актив или група финансови активи. При 

наличието на такива доказателства (МСС 39, пар. 59) е необходимо банката да 

коригира оценките на финансовите инструменти, които притежава
3
. Анализът се 

извършва в две основни направления: по отношение на самите парични потоци или 

по отношение на елементите, свързани с дисконтирането (норма на 

                                                           

3
 Такова например е отписването на гръцки държавен дълг през 2012 г., когато бяха налице няколко 

от събитията, представляващи обективно доказателство за обезценка (МСФО, пар. 59): 

значително финансово затруднение на емитента; когато заемодателят по икономически или 

правни причини, свързани с финансовото затруднение на длъжника, прави отстъпка на длъжника, 

каквато заемодателят не би обсъждал при други обстоятелства - намаление на номинала на 

емисиите (haircut), оттук и на справедливата стойност. (Източник: КФН 

:http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/ESMA_-Public-Statement-Sovereign-Debt-in-IFRS-Financial-

Statements.pdf 08.10.2014) 
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дисконтиране, период, през който се дисконтира, оттук и намерението и 

възможността на банката да държи инструмента). 

Ако се извършва анализ на очакваните парични потоци е необходимо да се 

има предвид начина, по който се образуват те, т.е. основната дейност на 

емитента на инструмента, или тази дейност, която гарантира възникването на 

паричните потоци, доколко тя е достатъчна, за да може да осигури ликвидност, 

необходима за осъществяване на плащания по инструмента. При недостатъчност 

на дейността е необходимо да се търсят други източници за покриване на 

паричните потоци, а ако такива не е възможно да бъдат намерени, тогава 

банката следва да коригира съответните парични потоци с дела, който не се 

очаква да бъде получен. Тази корекция се дължи на несигурността, с която 

паричните потоци се проявяват през инвестициония хоризонт (времето на 

държане/притежаване) на финансовия инструмент.Оттук следва, че тази 

несигурност трябва да бъде едикватно отразена чрез рисковата премия, която се 

изисква за компенсиране на присъщия риск на финансовия инструмент. "В 

противен случай оценката не отразява достоверно справедливата стойност" 

(МСФО 13, пар. Б16). 

Други фактори, които влияята върху формирането на паричните потоци са 

кредитоспособността и обезпеченията (ако има аткива), които се предоставят 

за гарантиране възникването на очакваните парични потоци. Обезпечението в 

случая представлява алтернатива на възникването на договорените (очакваните) 

парични потоци. 

При извършване на анализ на елементите, свързани с дисконтирането е 

необходимо да се оценят факторите, които биха повлияли върху дисконта: 

продължителност на инвестицията, пазарни лихвени нива, рисков профил както на 

емитента на инструмента, така и на страната, чиито резидент е емитентът. 

Основен фактор при определяне на дисконтиращия процент е алтернативността, 

при която могат да се инвестират средствата от инструмента. Ако банката 

има нисък толеранс към риска, тогава дисконтиращият процент има вероятност 

да се доближава до процента по ДЦК със съответстващ матуритет. Обратното 

е, когато рисковата толерантност на банката е по-висока - тогава ще се 

търсят алтернативи с по-високи нива на възвръщаемост, оттук и дисконтовият 

процент ще е по-висок. Най-често сконтовият лихвен процент се определя като 

характерния за съответния пазар лихвен процент (или доходност), тъй като той 

би представлявал адекватна алтернатива на притежаването на финансовия 

инструмент. Рисковата толерантност зависи основно от това колко "агресивна" 

е инвестиционната политика, която банковото ръководство прилага. Друг 

фактор за определяне е средата, в която банката се определя като резидент и 

средата, към която тя има инвестиционни предпочитания. 
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При използването на метода на дисконтирането "се опитваме да оценим 

присъщата стойност на актив въз основа на неговите характеристики"
4
. Един от 

основните проблеми, които възникват при използването на финансовите 

инструменти се свързва с оценката на притежаваните финансови инструменти, 

техния потенциал за генериране на печалби и защита на останалите активи на 

банката. Оценката на финансовите инструменти се извършва в две основни 

направления: оценката, представляваща пазарната цена на инструмента и 

оценката, представляваща икономическата му стойност (ценност). Оценката на 

ценните книжа представлява "определяне на стойността на ценната книга на 

конкретна дата (дата на оценката) с отчитане влиянието на пазарната 

конюнктура, систематичните и несистематичните рискове, фактора време и 

очаквания доход"
5
. 

Икономическата стойност на актива може да се интерпретира като 

изгодата, която участниците в сделката могат да получат, като потенциала, 

който активът притежава. Този вид стойност може да се определи и като 

вътрешноприсъщата стойност на актива. Вътрешноприсъщата стойност се 

отъждествява като стойността, която би била дадена от безпристрастен 

анализатор, който взема предвид не само размера на паричните потоци, но също 

така и подходяща норма за дисконтиране
6
. При така зададеното определение 

възниква въпросът за безпристрастността на анализатора (unbiased analyst), 

който ще извършва оценката. Безпристрастността е важна характеристика, 

която придава качество на обективност, непредубеденост и надеждност на 

оценката. Това е важно предвид възможността да се манипулират както 

входящите параметри, така и самата методика за извършване на оценяването. 

Безпристрастността е пряко свързана с ценностната система на оценяващия, с 

неговите разбирания, намерения, стимули. 

При извършването на оценката на финансовите инструменти е необходимо 

банката да се съобразява с прилагането на принципа на предпазливостта при 

определяне на очакваните бъдещи парични потоци и фактора, с който те ще се 

дисконтират. Използването на този принцип е необходим за осигуряване на 

достоверност и надеждност на оценките, а оттук и приближение на 

представяното във финансовите отчети на банката финансово състояние към 

това, което е в реалност. При неостъответстваща на разумното прилагане на 

                                                           

4
 Damodaran, A., Investment valuation Tools and techniques for determining the value of any asset 3-rd ed., 

John Wiley and Sons Inc., 2012, с.12 
5
 Косорукова, И.В., Секачев, С.А., Шуклина М.А., Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса, Москва, 

2011, с.34-35 
6
 Това своеобразно определение е взаимствано (и адаптирано за целта на настоящата 

разработка) от определение дадено в Damodaran, A., Investment valuation Tools and techniques for 

determining the value of any asset 3-rd ed., John Wiley and Sons Inc., 2012, с.12 
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принципа предпазливост, възниква опасността от "изкривяване" на 

достоверността, оттук на подценяване или надценяване на оценките. Оценката 

на бъдещите парични потоци и факторите (детерминантите) на средата, в 

която банката оперира, е необходимо да се основава на реално съществуващи 

предпоставки за тяхното възникване (създаване) и съществуване. 

Примерна последователност за анализ на финансовия инструмент, в който 

банката решава да инвестира: 

  Избор и анализ на средата, в която банката решава да инвестира: избора 

на страна, в която да се инвестира; анализ на капиталовия и банковия пазар 

(свобода на пазара, правна регламентация, конкуренция и концентрация на 

капиталите); данъчно облагане; "бариери" за навлизане и излизане от пазара; 

икономическо развитие на страната/региона; 

  Избор и анализ на вида на инструментите, към които банката има 

предпочитания - капиталови, дългови, деривативни и други видове инструменти - 

развитие и текущо състояние на пазарите на финансовите инструменти и 

сравнение със съответстващи пазари за региона в който се инвестира и по-

глобален мащаб; 

  Избор и анализ на емитента на инструментите, обект на анализ - анализ 

на икономическата дейност на емитента и пазарите, на които той оперира; 

наличие на конкуренция и концентрация на пазарни дялове; ликвидност на 

произвежданите от емитента стоки и услуги, тъй като те осигуряват паричните 

потоци на инструмента; кредитоспособност (кредитен рейтинг) и репутация на 

емитента, включително наличие на публична информация и нейното 

актуализиране; 

  Преглед на конкретна историческа и текуща информация относно същите 

или подобни инструменти, ако емитентът е издавал в миналото и за тези, които 

съществуват към момента на вземане на решение; 

  Сравнителен анализ на представянето на емитента и това на други 

емитенти както на ниво конкуренти, така и на ниво регион (или страна) в който 

се инвестира. Ако анализираният емитент се представя по-лошо от 

конкурентите си и от средното за региона, тогава банката следва да изисква по-

висока възвръщаемост и да има предвид по-висока веорятност за неизпълнение на 

задълженията; 

  Преглед за наличие на силна зависимост между анализирания емитент, 

негови доставчици, клиенти, зависимост от заемане на средства както от 

контрагенти (включително отложени или авансови разплащателни схеми), така и 

от финансови институции (банки и други финансови институции), а също така и 

тяхното диверсифициране; 
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  Възможности за достоверно оценяване и представяне на инструментите, 

съобразно изискванията на МСС/МСФО, включително нормативни изисквания на 

страната, в която банката е резидент. Тук може да се анализира и влиянието на 

признаването, преоценяването, обезценяването и представянето на инстру-

ментите върху счетоводния и данъчния финансов резултат. 

Описаната последователност предпоставя възникването на множество 

фактори, които следва да се оценят при метода на дисконтирането, тъй като 

информацията, която ще се вземе предвид, ще повлияе пряко или косвено върху 

ефективността на инструмента и необходимостта от неговото хеджиране, 

върху счетоводния и данъчния резултат, а оттук и върху финансовото състояние 

на банката. 
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Резюме: Обект на изследване в настоящия доклад са счетоводните аспекти 

на получените авансови средства по европейски проекти и програми, в контекста 

на възприетата концептуална рамка от изисквания за тяхното получаване. 

Авторът съпоставя компонентите на тези изисквания, с нормативната рамка на 

Закона за задълженията и договорите, касаеш договор за заем, както и с 

текстовете на Международен счетоводен стандарт 20 – Счетоводно отчитане 

на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на 

държавна помощ. В резултат на своето изследване, авторът предлага за 

счетоводни цели получените авансови средства от финансирания по европейски 

проекти и програми да бъдат третирани като получени заеми (работна теза). На 

база на своето предложение и за спазване на принципа на предпазливостта, 

авторът предлага, предприятието да начислява провизии, равни на законовата 

лихва, на получените входящи парични потоци от авансовото плащане. При 

възприемане на този счетоводен подход отчетната единица бенефициент ще има 

възможност да покрие и надеждно да оцени възникнали загуби при евентуално 

нереализиране на проекта. 

Summary: The object of study in this report are the accounting aspects of the 

received advanced payments in European projects and programs in the context of the 

accepted conceptual framework of requirements for their receipt. The author compares the 
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components of these requirements with the regulatory framework of the Law on obligations 

and contracts relating to a loan agreement, and the text of the International Accounting 

Standard 20 - Accounting for grants from the state, and disclosure of state aid. As a result 

of his research, the author offers for accounting purposes received advanced funds from 

financing European projects and programs to be treated as borrowings (thesis work). On the 

basis of its proposal and to comply with the precautionary principle, the author offers 

enterprise provisioning charge equal to the legal interest of the resulting cash inflows 

advance. Upon adoption of this accounting treatment unit of account beneficiary will have 

the opportunity to meet and reliably estimate of losses in case the non-project. 

 

Ключови думи: счетоводство, европейски проекти, програми, авансово 

плащане, провизии. 

 

Keywords: accounting, European projects, programs, advance payment provisions. 

 

УВОД 

Паричните потоци, които предприятие бенефициент може да получи 

посредством финансирания от европейски проекти и програми, условно могат да 

бъдат разделени на три типа: авансови, междинни и крайни (окончателни) 

плащания, в зависимост от етапа на получаването им в сравнение с етапа на 

развитие на проекта. Тези етапи на реализация и респективно завършеност на 

проекта, условно също биха могли да бъдат разделени на три нива: начален, 

междинен и финален етап. На тази база могат да бъдат обособени следните 

взаимовръзки между получените парични потоци и етапа на реализация на 

проекта: 

 начален етап -  авансово плащане; 

 междинен етап - междинно/и плащане/ия; 

 финален етап - крайно (окончателно) плащане. 

В настоящия доклад, авторът е съсредоточил изследването си върху 

възможните счетоводни проблеми, които биха могли да възникнат в следствие 

получаване на авансови средства от финансирания от европейски проекти и 

програми и по-конкретно върху тяхното първоначално счетоводно признаване и 

представяне (обект на изследване). Като работна теза авторът възприема, че 

авансовите плащания могат да бъдат аналогизирани на получени заеми. 

Методологичната рамка на научното изследване е ограничена до нормативния 

подход и анализа. 
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УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА АВАНСОВИ  ПЛАЩАНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ 

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 

Основният принципи на плащания по европейски програми и проекти, съгласно 

Общ процедурен наръчник за управление на Структурните фондове и Кохезионния 

фонд в България,е те да се извършва на базата на представени фактури. Този 

подход не се прилага само за процеса, свързан с плащанията от Европейската 

комисия до Сертифициращия орган, а и по отношение на плащанията от страна на 

Междинните звена към бенефициентите, ако изрично не е предвидено друго. Това, 

спрямо цитирания по-горе подход, практически означава, че ’…(крайният) 

бенефициент финансира предварително плащанията, представя на Междинното 

звено фактури за направени плащания и получава единствено суми за 

възстановяване на направените разходи и вноска от централния бюджета 

посредством системата на държавната хазна‘.
1
 Тоест, предприятието 

бенефициент финансира предварително изпълнението на проекта, представя за 

верификация на Междинното звено съответните разходооправдателни 

документи, като след верификация на тези документи, получава единствено суми, 

предвидени да възстановят вече направените от бенефициента разходи. 

 

Съгласно Условията за финансиране от европейски проекти и програми за 

оперативна ’Развитие на човешките ресурси‘, междинните и окончателните 

плащания към бенефициента се базират на реално извършените от него разходи, 

включени в Доклад по верификация и Декларация на допустимите разходи. 

Следователно, междинните и окончателните плащания към бенефициента се 

извършват след верификация на изразходваните от бенефициента средства, от 

страна на договарящия орган. В същите условия са детерминирани процедурите 

за получаване и за размера на авансовите плащания (до 20 % от стойността 

безвъзмездната финансова помощ). Първите входящи парични потоци по 

проектите са дефинирани като ’източник на оборотни финансови средства до 

приключването на проекта‗
2
. От проучването на заложената концепция за 

авансовите плащания и условията за тяхното получаване, авторът достига до 

заключението, че те не се получават безвъзмездно от бенефициента, а следва да 

бъдат обезпечени, спрямо посочените в договора с бенефициента условия. На 

практика при бенефициента възниква входящ паричен поток, преди реално той да 

е изразходвал средства по реализирането на проекта, респективно и преди те да 

бъдат верифицирани, каквото е условието за получаване на финансиране по 

                                                           

1
 http://eufunds.bg/document/262, Общ процедурен наръчник за управление на Структурните фондове 

и Кохезионния фонд в България, стр. 84 – 85, 12.04.2014 г.  
2
 http://eufunds.bg/document/176, Условия за финансиране по Оперативна програма ’Развитие на 

човешките ресурси, стр. 1, 12.04.2014 г. 

http://eufunds.bg/document/262
http://eufunds.bg/document/176
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европейски програми и проекти. Спрямо така формулирания извод, авторът 

идентифицира и следния практико-приложен проблем: как следва счетоводно да 

бъде третирано полученото авансово плащане, определено като ’оборотни 

финансови средства‘, от финансиране по европейски проекти и програми? 

В търсене на решение на проблема, авторът изследва разпоредбите на чл. 15 

и чл. 16 от Приложение I (Общи условия към финансираните договори за 

безвъзмездна финансова помощ) и по-конкретно разпоредбите на чл. 16, който 

гласи: ’Бенефициентът се задължава да възстанови на Договарящия орган всички 

средства, платени в повече от сертифицираните разходи, в срок от 14 дни от 

получаването на искане за това."
3
  От цитираната законова рамка следва 

логичното заключение, че този текст пряко касае авансовите плащания, тъй като 

те са единствените парични потоци, които отговарят на формулировката 

’всички средства, платени в повече от сертифицираните разходи‘, и са 

единствените средства, които се получават от бенефициента, преди да бъдат 

сертифицирани (верифицирани). В допълнение на това твърдение е и 

допълнителното упоменаване към чл. 16.1., което гласи: ’Бенефициентът се 

задължава да възстанови и средствата, които са били обект на финансова 

корекция"
4
. Спрямо цитираните текстове, ясно се разграничава, че първият 

цитат пряко касае неверифицирани плащания, каквито са единствено авансовите 

плащания, а втория вече верифицирани плащания, каквито са междинните и 

окончателните плащания. В обобщение на изложеното до тук, за счетоводни цели, 

авторът възприема като работно понятие за авансово плащане: получени 

неверифицирани парични потоци за оборотни средства, които 

бенефициентът е длъжен да обезпечи и да възстанови, в случай, че 

средствата не бъдат верифицирани като разходи по проекта. 

Продължавайки своя анализ, авторът изследва и разпоредбите на чл. 16.2.: " В 

случай че Бенефициентът не върне изисканите суми в срока, определен в чл. 16.1 

Договарящия орган има право на обезщетение за забавено плащане в размер на 

законовата лихва за периода на просрочието, увеличена с размера на 

лихвата, дължима от датата на извършване на плащането от Договарящия орган 

по банковата сметка на бенефициента, посочена във финансовата 

идентификация"
5
. От  цитирания текст, авторът заключава, че ако 

бенефициентът не възстанови платените в повече суми в указания срок,  той 

дължи лихви, които се изчисляват от момента на получаването на средствата по 

                                                           

3
 http://ophrd.government.bg/view_file.php/18407, 2_Annex I_General_Conditions.doc, Общи условия към 

финансираните по Оперативна програма ’Развитие на човешките ресурси‘ договори за 

безвъзмездна финансова помощ, стр. 13, 12.04.2014 г. 
4
 Пак там, 

5
 Пак там, 

http://ophrd.government.bg/view_file.php/18407
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сметката на бенефициента. Тоест, в конкретния случай с полученото авансово 

плащане, при неверифициране на тези средства и просрочие при тяхното 

възстановяване, бенефициентът дължи лихва за получените оборотни средства 

по своята сметка, от момента на тяхното получаване, до момента на тяхното 

възстановяване. За да защити своята теза на изследване, авторът се позовава и 

на постановки от Закона за задълженията и договорите и по-конкретно с 

дефиницията за заем (договор за заем), където същият е дефиниран по следния 

начин: "С договора за заем заемодателят предава в собственост на заемателя 

пари или други заместими вещи, а заемателят се задължава да върне заетата 

сума или вещи от същия вид, количество и качество. Заемателят дължи лихва 

само ако това е уговорено писмено."
6
 Съпоставяйки посочените изисквания за 

договор за заем с цитираните членове от Приложение I Общи условия към 

финансираните договори за безвъзмездна финансова помощ, авторът заключава, 

че така упоменатите клаузи напълно отговарят на цитираните изисквания за 

договор за заем, тъй като: 

 бенефициентът получава средства, които не са верифицирани, което 

напълно съответства с изискването на договора за заем ’с договора за 

заем заемодателят предава в собственост на заемателя пари или други 

заместими вещи‘; 

 бенефициентът е длъжен, спрямо чл. 16.1 от Приложение I Общи условия към 

финансираните договори за безвъзмездна финансова помощ, да възстанови ’всички 

средства, платени в повече от сертифицираните разходи‘, което също 

съответства с изискванията в договора за заем ’заемателят се задължава да 

върне заетата сума‘; 

 бенефициентът е длъжен да заплати лихва, която е предварително писмено 

уговорена ’Договарящия орган има право на обезщетение за забавено плащане в 

размер на законовата лихва за периода на просрочието, увеличена с размера на 

лихвата, дължима от датата на извършване на плащането от Договарящия орган 

по банковата сметка на бенефициента, посочена във финансовата 

идентификация.", което напълно съответства с изискването в договора за заем 

’Заемателят дължи лихва само ако това е уговорено писмено‘. 

В допълнение на представените съпоставени изисквания е и другото условие 

за получаване на авансово плащане, дефинирано в Условията за финансиране от 

европейски проекти и програми, а именно представяне на ’запис на заповед по 
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образец за стойността на аванса в полза на Договарящия орган, издадена от 

представляващото/ите съгласно акта за регистрация на юридическото лице‘
7
 

От направения сравнителен анализ, авторът достига до заключението, че 

предоставените авансови средства, за нуждите на счетоводното отчитане, 

следва да бъдат третирани като получен заем, тъй като така представените 

съставни части от изисквания на чл. 16.1 от Приложение I Общи условия към 

финансираните договори за безвъзмездна финансова помощ, напълно 

съответстват с изискванията на Закона за задълженията и договорите относно 

договор за заем. С оглед на това заключение, авторът коригира представеното 

по-горе работно понятие за счетоводния обект ’авансово плащане по европейски 

програми и проекти‗, по следния начин: 

Авансово плащане - предоставени заемни средства, които следва да 

бъдат използвани като оборотни средства и които бенефициентът е длъжен 

да обезпечи и да възстанови, до частта от тях, която не бъде верифицирана 

като разход по проекта. 

В подкрепа на горното твърдение е и представеното в Международен 

счетоводен стандарт 20 – Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, 

предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ, определение за 

безвъзмездни средства, предоставени от държавата, които са дефинирани като 

’Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, не се признават, докато 

няма приемлива гаранция, че предприятието ще изпълни условията, свързани с тях, 

и че помощта ще бъде получена…‘
8
. В цитираната постановка, ясно се 

разграничава счетоводен етап ’входящи парични потоци‗ и счетоводен етап 

’признаване на приходи‗. Получаването на безвъзмездни средства, само по себе си 

не е критерий, че условията за получаването на тези средства ще бъдат 

изпълнени и респективно, че получените безвъзмездни средства (в разглеждания 

случай авансови плащания), категорично не могат да бъдат признати като приход, 

към момента на тяхното получаване, а следва да бъдат третирани по друг 

подходящ начин. В контекста на гореизложеното изследване, авторът счита, че 

най-подходящият подход,  по който следва да се третират авансовите плащания 

за счетоводни цели е именно под формата на получен заем. В защита на това 

твърдение, авторът се позовава и на втората част от определението за 

безвъзмездни средства, предоставени от държавата, което гласи: 

’…Получаването на безвъзмездни средства само по себе си не представлява 

                                                           

7
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8
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неопровержимо доказателство, че условията, свързани с получаването им, са били 

или ще бъдат изпълнени‘
9
. Представената постановка от стандарта, безспорно 

регламентира, че едва след покриването на определени критерии, полученото 

авансово плащане ще може да бъде категоризирано като приход от финансиране. 

С оглед на това твърдение и във връзка с достигнатата пълно съответствие на 

изисквания на чл. 16.1 от Приложение I Общи условия към финансираните договори 

за безвъзмездна финансова помощ, и на нормативната рамка на изискванията в 

Закона за задълженията и договорите, касаеш договор за заем, авторът достига 

до заключението, че авансовите средства предоставени от финансирания по 

европейски програми и проекти, за счетоводни нужди, следва да бъдат 

аналогизирани на получени заеми. 

ПОДХОД ЗА СЧЕТОВОДНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕВЕНТУАЛНИТЕ ЗАГУБИ ОТ 

НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПРИ БЕНЕФИЦИЕНТА 

Анализирайки представената втора част от определението за безвъзмездни 

средства, предоставени от държавата, авторът би искал да съсредоточи 

изследването си върху частта ’…условията, свързани с получаването им, са били 

или ще бъдат изпълнени‘. Тоест, получаването на безвъзмездните средства, само 

по себе си не следва да буди достатъчна сигурност, че условията ще бъдат 

изпълнени и респективно средствата ще бъдат задържани, а точно обратното, 

отчетната единица следва надеждно да оцени и да отчете предполагаемите 

рискове, за това, дали условията ще бъдат изпълнени. В допълнение на това, 

според автора, отчетната единица следва надеждно да отчете и евентуалните 

възможни загуби, които предприятието би могло да претърпи, при неизпълнение на 

условията, които евентуални възможни загуби са ясно дефинирани в чл. 16.2. от 

Приложение I Общи условия към финансираните договори за безвъзмездна 

финансова помощ и представляват ’… законовата лихва за периода на 

просрочието, увеличена с размера на лихвата, дължима от датата на извършване 

на плащането от Договарящия орган по банковата сметка на бенефициента, 

посочена във финансовата идентификация." 

Счетоводната теория и в частност действащият Закон за счетоводство в 

Република България, дефинират общите принципи, които следва да бъдат спазвани 

при счетоводното отчитане и респективно при съставянето на финансовите 

отчети. Един от тези принципи е принципът за предпазливост, който гласи: 

’оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални 

загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване 

на действителен финансов резултат‘
10

. Същият принцип, в допълнение на 
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постановките на конвенцията за консерватизъм са залегнали и в Общата рамка 

на МСФО. Изхождайки от цитираните счетоводни регулатори и спрямо 

представените по-горе разсъждения, авторът счита, че за да спази принципа за 

предпазливост, отчетната единица трябва надеждно да оцени всички възможни 

рискове, които биха могли да възникнат относно реализирането на проекта и 

респективно да отчете очакваните евентуални загуби при евентуално 

нереализиране на проекта. Според автора, етапът от развитието на проекта, в 

който бенефициентът получава авансовото плащане (начален етап), не позволява 

на отчетната единица, да достигне до надеждно или дори и до приемливо ниво на 

сигурност, за да може да бъдат оценени и отчетени предполагаемите рискове.  

От идентифицираната невъзможност за достигане на приемливо ниво на 

сигурност и с цел спазване на принципа за предпазливост, авторът счита, че 

отчетната единица бенефициент следва да оцени и да отчете евентуалните 

загуби, които биха могли да възникнат за нея, при евентуалното нереализиране на 

проекта (съгласно цитираният по-горе член 16.2. от Приложение I Общи условия 

към финансираните договори за безвъзмездна финансова помощ). В резултат на 

представения анализ, авторът разграничава следните три моменти: 

 наличие на вероятност за изходящ поток от ресурси за погасяване на 

настоящо задължение (вероятност за изходящ паричен поток за заплащане на 

лихва); 

 настоящо задължение, в следствие на минало събитие (настоящ разход за 

лихва, в следствие на минало събитие – получено авансово плащане); 

 ясна стойност на задължението (законова лихва за периода на просрочие, 

увеличена с размера на лихвата, дължима от датата на извършване на плащането 

от Договарящия орган по банковата сметка на бенефициента). 

Според автора, така представените три момента, напълно съответстват 

с представеното, в МСС 37 – Провизии, Условни пасиви и Условни активи, 

определение за признаване на провизии ’Провизия се признава, когато 

предприятието има настоящо задължение (правно или конструктивно) в резултат 

от минали събития, за погасяването на което има вероятност да е необходим 

поток ресурси, съдържащ икономически ползи и задължението може да бъде 

надеждно оценено. Ако тези условия не са изпълнени, провизия не се признава‘
11

. 

Изхождайки от посоченото определение за признаване на провизии, 

представените по-горе три момента, както и според представеното по-горе 

авторово виждане за оценяване и отчитане на евентуалните загуби, които биха 

могли да произлизат за бенефициента, авторът предлага, за да се спази принципа 
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на предпазливост, предприятието бенефициент да начислява провизии, равни на 

законовата лихва, която би следвало да се начисли на база на получените входящи 

парични потоци от авансовото плащане. Според авторът, по този начин ще може 

да се спази принципа на предпазливост и отчетната единица ще може надеждно 

да оцени евентуалните загуби, които биха могли да произлязат за бенефициента, 

при евентуално нереализиране на проекта. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящия доклад, авторът изследва авансовите плащания, получени от 

финансирания от европейски проекти и програми, условията за тяхното 

получаване, съпоставяйки съставните части на изискванията на чл. 16.1 от 

Приложение I Общи условия към финансираните договори за безвъзмездна 

финансова помощ, и съставните части на изискванията в Закона за задълженията 

и договорите, касаеш договор за заем, както и текстовете на Международен 

счетоводен стандарт 20 – Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, 

предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ. В резултат на 

тези свои изследвания, авторът достига до заключението, че за счетоводни 

нужди, получените авансови средства предоставени от финансирания по 

европейски програми и проекти, следва да бъдат третирани, като получени заеми. 

В допълнение, към по-горе представените аспекти от научното изследване, 

авторът анализира и евентуалните загуби, които биха могли да произлизат за 

бенефициента, в следствие на получени авансови плащания от финансирания по 

европейски програми и проекти. В резултат на тези анализи, авторът достигна 

до заключението, че за да може отчетната единица да спази принципа на 

предпазливост и за да може надеждно да оцени евентуалните загуби, които биха 

могли да произлязат за бенефициента при нереализиране на проекта, 

предприятието следва да начислява провизии, равни на законовата лихва, която би 

следвало да се начисли на база на получените входящи парични потоци от 

авансовото плащане. 
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Резюме: Настоящата финансовата криза доведе до увеличаване на риска, 

влияещ върху финансовите инструменти, което от своя страна оказа пряк ефект 

върху най-важните банкови показатели, а именно капиталовата адекватност и 

ликвидността. Внимателно разработените банкови изисквания се стремят към 

разрешаване на финансовата криза в сектора. Съвета по международни 

счетоводни стандарти (СМСС) продължава работата по подготвяне на общите 

изисквания за оценка на финансовите инструменти, тяхната класификация, 

подобряване оценката по амортизирана стойност  и по-специално прозрачността 

на обезценките за загуби от кредити, оказващи пряко въздействие върху 

печалбите. Тези изисквания са актуализирани в съответствие със състоянието и 

развитието на финансовата криза. Базелският комитет за Банков надзор, 

подобно на СМСС,  разработва общите изисквания за оценка на риска и определя 

структурата на елементите, включени в изчислението на капиталовата 

адекватност по отношение на състоянието и развитието на финансовата криза.  

 

 Ключови думи: финансова криза, кредитен риск, провизии за загуби от 

кредити, капиталови изисквания, Базел III, МСС 39 и МСФО 9. 
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 Понятието „провизия“ в настоящия доклад ще се свързва изцяло с обезценката на кредити 

(терминът има друго приложение според МСФО), поради наложилата се дългогодишна банкова 

практика.  
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 Abstract: The financial crisis causes the increasing of risk impact on financial 

instruments and this influences directly the most important bank indicators - namely capital 

adequacy and liquidity. Prudent business practices requirements on banks keep increasing 

trend based on solving financial crisis in banking industry. The IFRS Advisory Council 

prepares overall requirements for area of valuation of financial instruments, their 

classification into portfolios, for assessing risks, what affects the need for provisioning and 

has a direct impact on profit. These requirements are updated according to the state and 

the progress of the financial crisis. The Basel Committee on Banking Supervision similarly to 

the IFRS Advisory Council develops overall requirements for risks assessment and 

determines the structure of items included in calculation of capital adequacy in relation to 

the state and the progress of the financial crisis. 

 

 Keywords: financial crisis, loan lose provision, capital requirements, Basel III, IFRS 9 

and IAS 39. 

 

Рисковете в търговските банки са обект на постоянно наблюдение, 

следене, оценяване и докладване пред централните банки. Изискванията за оценка 

на банковите рискове са пряко свързани с изискванията на международните 

счетоводни стандарти, определени от Съвета по Международните счетоводни 

стандарти /International Accounting Standards Board/. В отговор на финансовата 

криза, през декември 2010 г. Базелският комитет за Банков надзор публикува 

система за нов капиталов регламент и изисквания за оценка на риска, известен 

като Базел III. Изискването за оценка на риска на тези две водещи институции се 

анализират, оценяват и отчитат от банковите групи, както и от техните 

дъщерни дружества в границите на целия ЕС. Въз основа на оценените данни, те 

представят своите резултати като наблягат на пруденциалните бизнес 

практики в междинните и в годишните финансови отчети, изготвени в 

съответствие с международните счетоводни стандарти, както и с отчета за 

капиталова адекватност. 

През последните няколко години и най-вече в резултат на финансовата 

криза, доста изследователи насочиха своето внимание към отчитането и 

признаването на обезценки по предоставени кредити. По съществените причини 

за засиления интерес към този въпрос са следните: първо, обезценката на 

финансови активи е актуална сфера за професионален дебат в контекста на 

МСФО 9 Финансови инструменти, второ, това е една област на несигурност, 

която изисква приблизителни оценки на ръководството, трето – чрез разходите 

за обезценка е възможно да се управлява дохода на банките от страна на техния 

мениджърски екипи и четвърто, необходимост от унифициране на изискванията 
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за тяхното признаване по смисъла на международните счетоводни стандарти и за 

целите на капиталовата адекватност, т.е за регулаторни цели.  

В сферата на банковото провизиране през последните години се появиха и 

някои интересни изследвания, извършени чрез иконометрични модели: 

a) Изследване на Heba Abou El Sood на тема „Провизии за кредитни 

загуби и изглаждане на доходи в американските банки преди и след финансовата 

криза“
2
, в което автора проследява използване на  инструмента провизии за 

кредитни загуби за целите на управлението на капитала и за дейностите по 

изглаждане на дохода в банките. Налагат се изводите, че: (1) признаването на 

провизии за кредитни загуби в значителна степен е повлияно от стимули за 

изглаждане на доходи, (2) ефекта от изглаждане на доходите с провизии за 

кредитни загуби се усилва, когато: (a) банките следва да покрият минимални 

регулаторни изисквания, и (b) са по-рентабилни, (3) търсенето на стимули от 

страна на банките за изглаждане на доходи чрез инструмента провизии за 

кредитни загуби, отслабва през периоди на рецесия, водещи до нарастване на 

процикличността и намаляване устойчивостта на банковия сектор, (4) вътрешно-

банковите цели за управление на капитала и дейностите по изглаждане на доходи 

са по-значими от минимално определените съотношения за регулаторни цели. 

b) Аналогично е изследването на проф. Фаня Филипова, проф. Анита 

Атанасова, д-р Азлан Али с наименование „Управление на приходите чрез провизии 

за покриване риска от загуби по кредити в българските търговски банки“
3
, но с 

противоположни резултати. Изследва се управлението на банковите приходи чрез 

провизии за кредитни загуби в търговските банки в България и как корпоративно-

управленческия механизъм влияе на тези приходи, през периода 2005-2008 г. В 

изследването се достига до изводите: първо, управлението на приходите в 

българските банкови институции е малко вероятно да бъде постигната чрез 

дискреционни провизии за покриване на риска от кредитни загуби. Като вероятна 

причина за това заключение авторите посочват че, изследването е проведено по 

време на период, когато доходите на банките са сравнително високи и стабилни. 

Второ, налице са много слаби доказателства в подкрепа на твърдението, че 

размерът на борда на директорите има потенциален ефект върху управлението 

на приходите в банките и трето, авторите откриват обратна връзка между 

размера на банките и признаването на провизии за кредитни загуби в България. 

                                                           

2
 Heba Abou El Sood, Loan loss provisioning and income smoothing in US banks pre and post the financial 

crisis, International Review of Financial Analysis, ѐ 25, Elsevier, 2012, p. 64-72. 
3
 Filipova, F., A. Atanasova, A. Ali, Earnings management in Bulgarian commercial banks through loan loss 

provision, International scientific conference: The global crisis and economic development, University of 

Economics Varna, 2010, p.60-73. 
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c) В същата сфера е изследването на Robert M.Bushman, Christopher 

D.Williams на тема „Счетоводна дискреция, провизии за кредитни загуби и пазарна 

дисциплина в процеса на поемане на банков риск“
4
, публикувано през 2012 г. 

Авторите изследват последиците от дискреционните провизии в процеса на 

поемане на банков риск и ролята на счетоводната информация в подкрепа на 

пазарната дисциплина. В изследването се коментира, че преценката на банковия 

мениджмънт в областта на провизирането може да има както благоприятни, така 

и неблагоприятни последици за постигане на адекватна пазарна дисциплина в 

процеса на поемане на банков риск. Доказва се, че използването на 

дискреционните провизии за дейностите по изглаждане на дохода в банките, води 

до влошаване на пазарната дисциплина, свързано с намаляване на банковата 

прозрачност и увеличаване на възможностите за неразумно поемане на банков 

риск, и обратно, използването на инструмента провизии, отразяващ 

навременното разпознаване на очаквани бъдещи загуби по кредити е свързано с 

подобряване на пазарната дисциплина в процеса на поемане на риск. Изводът от 

това изследване е, че много внимателно трябва да се подхожда към 

предложенията за увеличаване преценката по отношение на разпоредбите 

засягащи счетоводните кредитни загуби, което от своя страна може до доведе 

до значителни рискове от нежелани последствия за търговските банки. 

d) Изследването на Azira Abdul Adzis, David W.L Tripe, Paul V. Dunmore, с 

наименование „Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) и 

дейностите по изглаждане на дохода в банките: доказателство от търговските 

банки на Австралия и Нова Зеландия“
5
 акцентира върху влиянието на МСФО върху 

дейностите по изглаждане на дохода чрез провизии за кредитни загуби. В него се 

коментира, че преди прилагането на МСФО провизирането на банковите кредити 

е било предмет на управленска манипулация, вероятно поради слабост на 

общоприетите счетоводни принципи в тези страни, която дава възможност на 

мениджърите да управляват печалбите. В изследването се доказва, че строгите 

изисквания за оповестяване според МСФО намаляват дейностите по изглаждане 

на дохода за прилагащите тези стандарти. 

Посочените публикации на различни изследователи като цяло показват, че 

счетоводните разпоредбите в областта на провизирането влияят върху 

дейностите по изглаждане на дохода на банките. Възниква въпроса обаче, дали 

                                                           

4
 Bushman, R., Williams, Chr., Accounting discretion, loan loss provisioning, and discipline of Banks’ risk-

taking, Journal of Accounting and Economics, ѐ 54, Elsevier, 2012, p.1-18. 
5
 Adzis, A., D. Tripe, P. Dunmore, International Financial Reporting Standards (IFRS) and Income Smoothing 

Activities of Banks: Evidence from Australia and New Zealand Commercial Banks, November 30, 2010, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1717307. 
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тази тенденция ще продължи след въвеждането на новия модел за обезценка 

(Expected credit loss model). 

Фактът, че чрез обеценките ръководството на една банка може да 

управлява дохода си, подчертава още по-силно необходимостта от единни 

установени практики и принципи, относно прозрачността на оповестената 

информация във финансовите отчети и за целите на капиталовата адекватност. 

Основните изисквания на Базел III, засягащи дейността на банковите групи в ЕС, 

имат за цел да се постигне дългосрочна стабилност във финансовия сектор в 

съответствие с икономическия цикъл и да се осигури хармонизиране на 

националните политики, които ще бъдат организирани и регулирани на 

международно ниво. Големите банкови групи имат свои дъщерни дружества в 

целия ЕС. Това налага необходимостта от единни установени практики и 

принципи, които да се прилагат при оповестяване на информацията в 

консолидираните финансови отчети и за целите на капиталовата адекватност. 

Оценката на отделните изисквания за капиталова адекватност е тясно 

свързана с принципите на международните счетоводни стандарти, най-вече 

поради факта, че индивидуалните данни в рамките на отчета за капиталовата 

адекватност се основават на счетоводния баланс на съответната търговска 

банка (който е част от банковата група), изготвен в съответствие с МСФО. 

Оценяването на риска, и по конкретно на кредитния риск, е тясно свързано с 

необходимостта от признаване на провизии или т.нар. обезценки по кредити. 

Тяхното регламентиране попада в обхвата както на международните счетоводни 

изисквания, така и на Базел III. Съгласно изискванията на Базел III, e необходимо 

създаване на антициклични провизии за покриване на очаквани загуби, причинени 

от  цикличните изменения в икономиката или като последици от финансовата 

криза. Все пак обаче, счетоводните отчети на всяка търговска банка се 

съблюдават в съответствие с изискванията (принципите) за вярно и точно 

отразяване на явления и факти, които трябва да бъдат обхванати от системата 

на счетоводните сметки. Провизирането на очаквани загуби, които все още не са 

възникнали, не дава доказуема и обективна представа за финансовото положение 

на търговската банка. Контролната функция на счетоводството се основава на 

установената практика, че отделните сделки са правилно осчетоводени, така 

както те биха действително реализирани. Финансовите отчети представляват 

система от взаимосвързани показатели, които отразяват имущественото и 

финансово състояние на банката и дават представа за нейната дейност през 

отчетния период. Те следва да представят вярно и точно финансовото 

състояние, ефективността и промените във финансовото състояние на дадена 
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банка
6
. Представяне на финансовото състояние на дадена търговска банка във 

финансовите отчети е вярно, ако съдържанието на елементите на финансовия 

отчет, е в съответствие с реалността и с установените счетоводни практики и 

счетоводни методи. Представяне на финансовото състояние във финансовите 

отчети е честно, ако се използват такива счетоводни практики и методи, които 

водят до достоверното представяне на фактите. 

Пруденциалните бизнес практики на търговските банки и на банковите 

групи изискват изготвянето на отчет за капиталова адекватност. Този отчет 

представя необходимостта и адекватността на капитала за покриване на 

рисковете. Въпреки това обаче изискванията за провизиране отчасти се 

различават от изискванията за провизиране съгласно международните 

счетоводни стандарти. Базирайки се на тези факти, има разлика между 

необходимостта от признаване на провизии съгласно международните 

счетоводни стандарти и съгласно разпоредбите на  Базел III. Докато в 

действащите международните счетоводни стандарти е заложен модела на 

„претърпените загуби“ от финансови инструменти, то съгласно разпоредбите на 

Базел III провизиите за кредитни загуби трябва да бъдат ясни и базирани на 

прозрачни методологии, свързани с очаквани кредитни загуби в съществуващия 

кредитен портфейл за целия му живот, като подходящ в тази посока е подходът 

на „антицикличното провизиране“, доколкото провизирането на класифицираните 

балансови активи се определя като една от възможните причини за поява на 

циклично поведения в дейността на банковите институции. 

Международните счетоводни стандарти (по-конкретно МСС 39 Финансови 

инструменти: признаване и оценяване) поставят изискване банковите 

предприятия да определят в балансовия отчет датата, за която има обективно 

доказателство, че финансовия активи или група от финансови активи са 

обезценени. Обективното доказателство за обезценка, по силата на което 

финансов активи или група финансови активи се обезценява, включва наблюдавани 

данни за настъпили събития с претърпени загуби: 

a) Значително финансово затруднение за емитента или длъжника; 

b) Неизпълнение на договорните задължения – просрочено плащане или 

неплащане на лихвата или на основни задължения; 

c) Реструктуриране на лош дълг; 

d) Настъпва вероятна причина кредитополучателят да банкрутира или 

за него да настъпи друга финансова реорганизация; 

                                                           

6
 Стоянов, С., Даниела Фесчиян, Снежана Башева, Банково счетоводство, София, УИ „Стопанство“, 

2010, с. 262 
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e) За финансовия актив няма активен пазар, поради финансови 

затруднения; 

f) Наблюдаваните данни индикират, че от първоначалното признаване на 

група финансови активи има измеримо намаление в очакваните бъдещи парични 

потоци за същите активи, въпреки че намалението все още не може да бъде 

идентифицирано с отделен финансов актив от групата (т.е., понесена е загуба, 

но тя все още не отчетена). Към наблюдаваните данни могат да се отнесат и 

настъпващите промени в размера на безработицата или цените на недвижимите 

имоти, които по един или друг начин влияят върху кредитополучателя.  

При наличие на обективни доказателства за обезценка, банковото 

предприятие признава всяка загуба от обезценка в печалбата или загубата. Като 

загуби от обезценка се отчитат само действително претърпените загуби. 

Това означава, че очакваните загуби от бъдещи събития не се признават. 

Претърпени са тези загуби, при които са налице и двете от посочените по-долу 

условия: а) налице са обективни доказателства за обезценка, в резултат на едно 

или повече събития, възникнали след първоначалното признаване на актива, и b) 

настъпилото събитие загуба има влияние върху очакваните бъдещи парични 

потоци за финансовия актив или група от финансови активи, които могат да 

бъдат надеждно оценени. 

Съгласно постановките на действащия МСС 39, кредитите и вземанията 

се оценяват по настоящата стойност на очакваните бъдещи парични потоци, 

намалени с действителния ефективен лихвен процент на финансовия актив. 

Разликата между предишната балансова стойност и новата оценка на 

обезценения актив се признава като загуба от обезценки в печалбата или 

загубата. Колкото по-висока е сумата на загубата от обезценка, толкова повече 

са разходите на банка, отразени в отчета за приходи и разходи. Това от своя 

страна оказва пряко влияние върху размера на счетоводната печалба/загуба. 

Необходимостта от начисляване на обезенки може да доведе до признаване на 

счетоводна загуба за периода. Признатата загуба през текущата финансова 

година представлява приспадаща позиция от елементите на базовия собствен 

капитал от първи ред
7
. Базелският комитет актуализира надзорните си 

изисквания, като изискването на Базел III е да се създадат антициклични провизии. 

Въпреки това, МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване 

разрешава признаването на обезценки единствено за загуби, които са настъпили 

(действително претърпени загуби). Не е позволено признаването на обезценки за 

                                                           

7
 Регламент (ЕС) 575/2013 , чл.36 
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предполагаеми/очаквани циклични колебания, т.е. очакваните загуби от бъдещи 

събития не се признават 

Като резултат от настъпилите изменения във финансовото състояние на 

страните и процикличното усилване на действието на финансовите шокове във 

финансовите пазари и цялата банкова система, Съвета по международните 

счетоводни стандарти (СМСС) предприе редица мерки за засилване 

устойчивостта на банките към подобна проциклична динамика и поемането на 

шокове като изготви нов стандарт МСФО 9 Финансови инструменти. 

Стандартът заменя МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване. На 

24 юли 2014 г. СМСС издаде окончателната версия на Стандарта, включваща 

модела на очакваната загуба (EL подход) и въвеждане на изменения, засягащи 

изискванията за класификация и оценка на финансови активи. Тази версия отменя 

всички предишни версии, като се предвижда задължително прилагана на 

Стандарта за отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2018 г., като по-

ранното му прилагане също е позволено. Промяната на счетоводните стандарти 

в посока подхода на очакваната загуба, дава възможност за провизиране на 

бъдещи предполагаеми загуби, без изискване за обективни доказателства за 

влошаване. Според мнението на някои икономист обаче, очакваните загуби 

създават модел или план за развитие, който не отразява действителното 

финансово състояние, така че реално финансовото състояние на дадено банково 

предприятие не е ясно. Големите банкови групи приветстват тази промяна, 

главно поради факта, че техните капиталови изисквания ще бъдат хармонизирани 

с изискванията на международните стандарти за финансови отчети. Основната 

цел на МСФО 9 е да се представи подходяща и полезна информация за 

потребителите на финансови отчети относно преценка на несигурността в 

бъдещите парични потоци. Във връзка с това, недостигът на информация е 

свързан с възможността за манипулиране на икономическия резултат, главно по 

отношение на оценката на риска на поетите бъдещи циклични колебания.  

Днес търговските банки се подготвят за прилагане на новия международен 

счетоводен стандарт -  МСФО9 Финансови инструменти, които ще замени МСС 

39 Финансови инструменти: признаване и оценяване. След приемането на новия 

стандарт, потребителите на информация трябва подробно да се запознаят с 

новия счетоводен модел за провизиране (обезценяване) -  подходът на очакваната 

загуба, с оглед разумни и точни преценки относно финансовото състояние на 

банката, в която възнамеряват да инвестират свободния си капитал. Във връзка с 

това е необходимо оценка на рисковия профил на банката, с оглед определяне на 

вътрешната капиталова адекватност и обстоен преглед  на качествените 

изисквания за изчисляване на капиталовите изисквания. Споменатите капиталови 

реформи насочени към създаване на допълнителни капиталови буфери и 
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капиталово укрепване, в съответствие с разпоредбите на новото международно 

споразумение за капитала – Базел ІІІ, са съчетани от една страна, с преминаване 

към модела на очакваната загуба, инициатива силно подкрепяна от Съвета по 

Международни счетоводни стандарти, и от друга, с въвеждане на глобален 

стандарт за ликвидност, чрез които се формира ядрото на глобалната финансова 

програма за реформи.  
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Резюме: Обект на настоящия доклад е първоначалното счетоводното отчитане 

на положителната търговска репутация, възникнала в резултат на бизнес 

комбинация и на съответните пасиви по отсрочени данъци в индивидуалните 

финансови отчети на предприятията. Целта на доклада е както да опише, така и 

да направи критичен анализ на разликите, съществуващи между националните и 

международните счетоводни стандарти по отношение на отчитането на 

отсрочени данъци свързани с репутацията. В частност, ще бъде поставен акцент 

върху забраната предвидена в международните стандарти да бъде признат пасив 

по отсрочени данъци в резултат на възникналите временни облагаеми разлики 

свързани с репутацията. 

Abstract: The object of this paper is the initial recognition of goodwill arising from a 

business combination and the corresponding deferred tax liabilities in the separate financial 

statements. The paper is both to describe and to make a critical analysis of the recognition 

existing between national and international accounting standards regarding the accounting 

of deferred taxes related to goodwill. In particular, it will focus on the prohibition laid down in 

international standards to be recognized deferred tax liability arising as a result of taxable 

temporary differences relating to goodwill. 
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Обект на настоящия доклад е първоначалното счетоводното отчитане на 

положителната търговска репутация, възникнала в резултат на бизнес 

комбинация и на съответните пасиви по отсрочени данъци в индивидуалните 

финансови отчети на предприятията. Целта на доклада е както да опише, така и 

да направи критичен анализ на разликите, съществуващи между националните и 

международните счетоводни стандарти по отношение на отчитането на 

отсрочени данъци свързани с репутацията възникнала в резултат на бизнес 

комбинация (
1
). В частност, ще бъде поставен акцент върху забраната 

предвидена в международните стандарти да бъде признат пасив по отсрочени 

данъци в резултат на възникналите временни облагаеми разлики свързани с 

репутацията. 

Във връзка с данъчния аспект на възникналата и призната в резултат на 

бизнескомбинация репутация, няма да бъдат взети предвид консолидираните 

финансови отчети, тъй като данъчното подоходно облагане се основава само на 

индивидуалните отчети. Ще бъде разгледано само първоначалното отчитане на 

репутацията и на съответните отсрочени данъци, тъй като последващите 

оценки (амортизация или обезценка) са обект на отделно проучване на автора и не 

е част от настоящия материал. Същото важи и за отрицателната репутация, 

която от една страна заслужава да бъде обект на самостоятелен труд, който да 

анализира както естеството, така и оповестяването ѝ във финансовите отчети 

съставени според международните и според националните счетоводни 

стандарти; от друга страна анализирането и на отрицателната репутация би 

усложнило ненужно изложението на основната идея на настоящия доклад.  

МСФО 3 - Бизнес комбинации, в Приложение A дефинира репутацията като “актив, 

представляващ бъдещите икономически ползи, произтичащи от други активи, 

придобити в бизнес комбинация, които не са индивидуално идентифицирани и 

признати отделно.” Такива активи са например събраната работна сила и 

потенциалните договори (вж. Приложение Б, пар. Б37 и Б38). 

Как се определя първоначалната стойност на репутацията е описано в параграф 

32: “Придобиващият признава репутацията към датата на придобиване, оценена 

като превишението на (а) над (б) по-долу: 

а) сбора на: 

                                                           

(
1
) Бизнес комбинации, при които може да бъде призната търговска репутация, са например 

прехвърляне на предприятие или на обособена дейност, вливане, сливане, разделяне, отделяне. 
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i) прехвърленото възнаграждение, оценено в съответствие с настоящия МСФО, 

което по принцип изисква справедлива стойност към датата на придобиване (вж. 

параграф 37); 

ii) размера на всяко неконтролиращо участие в придобиваното предприятие, 

оценено в съответствие с настоящия МСФО; и 

iii) в бизнес комбинация, постигната на етапи (вж. параграфи 41 и 42), 

справедливата стойност към датата на придобиване на държаното преди 

капиталово участие на придобиващия в придобиваното предприятие; 

б) нетната сума към датата на придобиване от сумите на разграничимите 

придобити активи и поети пасиви, оценени в съответствие с настоящия МСФО.” 

Според параграфи 10 и 18 придобиващият признава, отделно от репутацията, 

разграничимите придобити активи и поети пасиви по техните справедливи 

стойности към датата на придобиване. 

По подобен (може би по-лесно разбираем) начин е определена репутацията и в СС 

ѐ 22 - Отчитане на бизнескомбинации. Според параграф 6.1. “всяко превишение на 

първоначалната стойност на придобиването над дела на придобиващото 

предприятие в справедливата стойност на придобитите нетни активи 

(разграничимите активи, намалени с разграничимите пасиви) към датата на 

придобиването, се отчита в придобиващото предприятие като положителна 

репутация.” Така също СС ѐ 36 - Oбезценка на активи, в параграф 10.1., определя 

положителната репутация като “превишение на разходите за придобиването над 

дела на придобиващия в справедливите стойности на придобитите разграничими 

активи и пасиви. От нея придобиващият очаква бъдеща икономическа изгода. […]” 

По отношение на отсрочените данъци, свързани с активи и пасиви придобити в 

бизнес комбинация, МСФО 3, в параграф 24, гласи следното: “Придобиващият 

признава и оценява отсрочен данъчен актив или пасив, възникващи от придобити 

активи или поети пасиви в бизнес комбинация, в съответствие с МСС 12 Данъци 

върху дохода.” 

Според параграф 19 на МСС 12 “с ограничени изключения, разграничимите 

придобити активи и поети пасиви в бизнес комбинация се признават по техните 

справедливи стойности към датата на придобиване. Временни разлики възникват, 

когато данъчните основи на придобитите разграничими активи и поетите пасиви 

не са засегнати от бизнес комбинацията или са засегнати в различна степен. 

Например когато балансовата стойност на един актив бъде увеличена до 

неговата справедлива стойност, но данъчната му основа остава по цена на 

придобиване за предходния собственик, възниква облагаема временна разлика, 

която води до отсрочен данъчен пасив. Този отсрочен данъчен пасив се отразява 

върху репутацията”. Но параграф 15 предвижда следното изключение: “отсрочен 

данъчен пасив се признава за всички облагаеми временни разлики, освен до 
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степента, до която отсроченият данъчен пасив възниква от: а) първоначалното 

признаване на репутация”. 

Параграф 21 допълва и пояснява, че “много данъчни законодателства не 

позволяват намаляване на балансовата стойност на репутацията като 

данъчнопризнат разход при определянето на облагаемата печалба. […] При такива 

законодателства репутацията има данъчна основа нула. Всяка разлика между 

балансовата стойност на репутацията и нейната нулева данъчна основа 

представлява облагаема временна разлика. Въпреки това настоящият стандарт 

не разрешава признаването на произтичащия отсрочен данъчен пасив, тъй като 

репутацията се измерва като остатъчна величина и признаването на отсрочения 

данъчен пасив би увеличило балансовата стойност на репутацията.” (
2
) 

Такъв е случаят на българското данъчно законодателство: чл. 49 на Закона за 

корпоративното подоходно облагане гласи, че “репутацията, възникнала в 

резултат на бизнес комбинация, не е данъчен амортизируем актив” и че “загубите 

от обезценка и при отписване на репутация не се признават за данъчни цели”. 

Следователно можем да обобщим, че според МСС/МСФО е забранено да бъде 

признат пасив по отсрочени данъци, свързан с положителната търговска 

репутация, възникнала в резултат на бизнес комбинация. 

Съвсем различни са разпоредбите на Националните стандарти за финансови 

отчети за малки и средни предприятия. 

Според СС ѐ 22 (пар. 5.2, буква з) първоначалната стойност на данъчните активи 

и пасиви се определя “в зависимост от сумата на данъчните ефекти от 

придобиването върху придобиващото предприятие, след като се отчете 

данъчното последствие от отчитането на разграничимите активи и пасиви по 

справедлива стойност; отчитането на данъчните активи и пасиви се извършва по 

реда на СС 12 - Данъци от печалбата”. 

СС ѐ 12 (пар. 4.6) изрично предвижда, че “пасив по отсрочени данъци се признава 

задължително за всички възникнали облагаеми временни разлики”, без изключения. 

Временни разлики възникват когато съществува разлика между балансовата 

стойност на един актив или пасив и неговата данъчна основа. По-конкретно, 

облагаемите временни разлики са дефинирани като “временните разлики, от 

които ще произтекат суми, с които ще се увеличи данъчната печалба или ще се 

намали данъчната загуба през бъдещи периоди, когато балансовата стойност на 

актива или пасива бъде възстановена или погасена”. 

                                                           

(
2
) “21A. Последващите намаления на отсрочен данъчен пасив, който не е признат, защото е 

възникнал от първоначалното признаване на репутация, също се считат за възникнали от 

първоначалното признаване на репутацията и поради това не се признават в съответствие с 

параграф 15 (а). […]” 
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Тъй като репутацията, възникнала в резултат на бизнес комбинация не е 

призната за данъчни цели (в следствие на което възниква облагаема временна 

разлика) и тъй като СС ѐ 12 не предвижда изключения относно признаването на 

пасив по отсрочени данъци при възникнали облагаеми временни разлики, може да се 

направи извод, че според НСФОМСП признаването на пасив по отсрочени данъци 

свързан с положителната търговска репутация не е забранено. 

От казаното до тук може да се обобщи, че: 

- според МСС/МСФО 

1) когато при бизнес комбинация балансовата стойност на един актив бъде 

увеличена до неговата справедлива стойност, но данъчната му основа остава 

по цена на придобиване за предходния собственик, възниква облагаема 

временна разлика, която води до отсрочен данъчен пасив; този отсрочен 

данъчен пасив се отразява върху репутацията; 

2) отсрочен данъчен пасив се признава за всички облагаеми временни разлики, 

освен в случая, в който отсроченият данъчен пасив възниква от 

първоначалното признаване на репутация; 

3) причината да бъде забранено признаването на пасив по отсрочени данъци 

свързан с репутацията се състои в това, че тъй като тя се измерва като 

остатъчна величина, признаването на отсрочен данъчен пасив би увеличило 

балансовата ѝ стойност. Това от своя страна би причинило необходимостта 

от признаване на допълнителен пасив по отсрочени данъци, което би довело 

до повторно увеличаване на балансовата стойност на репутацията, 

пораждайки така един порочен кръг; 

- според НСФОМСП 

1) не е предвидено, че отчитането на отсрочени данъчни пасиви в резултат на 

възникналите временни облагаеми разлики свързани с активи придобити при 

бизнес комбинация, трябва да се отрази върху репутацията; 

2) не е забранено признаването на пасив по отсрочени данъци свързан с 

репутацията, възникнала в резултат на бизнес комбинация. 

Съществуващите съществени разлики в разпоредбите на международните и 

националните стандарти пораждат следните въпроси:  

1) Предприятията, които прилагат НСФОМСП, признават ли пасиви по 

отсрочени данъци свързани с репутацията? 

2) Как може да бъде преодолян проблемът свързан с порочния кръг, описан в 

международните счетоводни стандарти?  

3) Фактът, че във финансовите отчети изготвени в съответствие с 

МСС/МСФО не е признат пасив по отсрочени данъци свързан с положителната 

репутация създава ли някакви проблеми? 
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4) Коректно ли е да бъде увеличена стойността на търговската репутация в 

следствие на признаването на пасиви по отсрочени данъци свързани с други 

активи придобити в резултат на бизнес комбинация? 

За да се отговори на първия въпрос е необходимо да бъде направено емпирично 

изследване върху финансовите отчети на предприятия, които прилагат 

НСФОМСП. Разбира се едно такова изследване излиза извън целите на настоящия 

доклад, но то би могло да бъде обект на бъдеща научноизследователска работа. 

По отношение на втория въпрос, съществуват предложения за метод, с помощта 

на който проблемът с порочния кръг лесно може да бъде преодолян. Едно от тези 

предложения (
3
) предвижда прилагането на следните формули за пресмятането на 

“брутната” (
4
) положителна репутация и на съответния пасив по отсрочени 

данъци: 

 

 

 

 

 

Тези формули решават следните проблеми, дължащи се на липсата на пасив по 

отсрочени данъци свързан с репутацията. Първият проблем се състои в 

несъответствието, което възниква между представянето на репутацията в 

сравнение с представянето на останалите активи (
5
) придобити при бизнес 

комбинация: активите са отчетени по “брутна” стойност (бруто от 

съответните пасиви по отсрочени данъци), докато репутацията е отчетена по 

“нетна” стойност (т.е. нетно от пасиви по отсрочени данъци). Вторият проблем 

е свързан с представянето във финансовия отчет на разходите свързани с 

последващите оценки на репутацията. Ако не е признат пасив по отсрочени 

данъци при първоначалното отчитане на репутацията, когато бъде отчетена 

обезценка (или амортизация) на репутацията, тя няма да е призната за данъчни 

цели и следователно ще се увеличи данъчната печалба, а в последствие и текущия 

                                                           

(
3
) Capodaglio G., Dangarska V., Semprini L., “Business combinations, goodwill and deferred taxes: evidences 

emerging from a comparative analysis between Italy and Bulgaria”, 10th interdisciplinary workshop on 

intangibles, intellectual capital and extra-financial information, Ferrara, Italy, September 18-19, 2014. 

Всъщност в този доклад е предложена една единствена формула, която тук, за по-ясно изложение, 

е разложена на две отделни формули. 

(
4
)  С “брутна репутация“ искаме да обозначим репутацията, която би била призната, ако в пасива 

бяха отчетени отсрочени данъци, свързани с временните облагаеми разлики, възникващи в 

резултат на несъответствието между балансовата и данъчната стойност на репутацията. 

(
5
)  Разбира се, отнася се за активите, при които възникват временни облагаеми разлики и за 

които е предвидено признаването на пасиви по отсрочени данъци. 
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данък. Тъй като увеличението на текущия данък няма да може да бъде 

компенсирано от намалението на пасив по отсрочени данъци, ще се увеличи и 

данъчния разход за годината. Обратното, ако бъде признат отсрочен данъчен 

пасив свързан с репутацията, тя, в следствие на прилагането на горепосочените 

формули, ще бъде отчетена на по-висока стойност. Това означава и че разходите 

отчетени при последващи оценки на репутацията също ще са по-високи. От друга 

страна, по-високият текущ данък ще бъде компенсиран с намаление на отсрочения 

данъчен пасив, водейки така до намаляване на данъчния разход за годината. В 

крайна сметка, при равен общ разход за обезценки и данъци, в първия случай ще 

имаме по-малки разходи за обезценки и по-големи разходи за данъци, а във втория 

случай ще имаме по-големи разходи за обезценки и по-малки разходи за данъци.  

Следователно предложените формули решават проблеми, свързани с 

представянето във финансовите отчети на елементите на баланса и на отчета 

за приходите и разходите, без да влияят на крайния финансов резултат за 

отделните периоди. Но същите автори, които предлагат този метод за решаване 

на горепосочените проблеми, се питат дали няма друг по-важен проблем, който да 

стои в основата на разпоредбите на международните счетоводни стандарти. 

Ако предположим, че възнаграждението договорено за придобиването е коректно, 

то при неговото определяне трябва да са взети предвид всички активи и пасиви, 

включително и пасивите по отсрочени данъци (възникващи в резултат на всички 

облагаеми временни разлики, включително и на тези свързани с репутацията). 

Това означава, че при първоначалното признаване на придобитите активи и на 

поетите пасиви не е необходимо да бъдат отчетени допълнителни пасиви по 

отсрочени данъци, които да увеличават стойността на репутацията: те трябва 

да са вече предвидени. Ако това не е така, означава, че стойността на 

придобиването е погрешна и че тя трябва да се намали, отчитайки съответната 

загуба. Нещо повече, ако бъде увеличена стойността на репутацията в резултат 

на отчитане на пасиви по отсрочени данъци свързани с други активи придобити 

при бизнес комбинацията, кои са бъдещите икономически изгоди, очаквани от 

допълнителната стойност на репутацията? Ако такива няма, то тя трябва да 

бъде обезценена, отчитайки и в този случай загуба в отчета за приходите и 

разходите. 

Освен горепосочените теми, обект на бъдещи изследвания на автора ще бъдат 

също и разпоредбите свързани със счетоводното отчитане на репутацията и на 

съответните отсрочени данъци, съдържащи се в националните стандарти и 

закони и на други страни от Европейския съюз.  
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Конфепттални аспекти на схетоводната класификафиы 

на ныкои финансовите инстртменти с право на врцщане 

при издателы 

Conceptual Aspects of the Accounting Classification of Some 

Puttable Financial Instruments by their Issuer  

 

Георги Генков Николов, докторант, УНСС  

Georgi Genkov Nikolov, PhD Student, UNWE  

 

Резюме  

Настоящият доклад разглежда проблематиката за подходящата 

счетоводна класификация на някои финансовите инструменти с право на връщане 

при издателя като финансов пасив или като инструмент на собствения капитал. В 

детайли са разгледани основните счетоводни проблеми, които се пораждат от 

спецификата на този вид инструменти. На критичен анализ са подложени 

основните изисквания на МСС по отношение на разглежданата проблематика.  

Abstract 

The present report discusses the issue of the appropriate accounting classification 

of some puttable financial instruments by their issuer as a financial liability or an equity 

instrument. The main accounting problems that arise from the specific features of these 

instruments are examined in detail.  Тhe relevant requirements of IFRS are critically 

analyzed.   

 

Ключови думи 

финансови инструменти с право на връщане, финансов пасив, инструмент на 

собствения капитал, класификация на финансовите инструменти, МСС 32 

Кеy words 

puttable financial instrument, liability, equity, classification of financial instruments, IAS 32 

 

Проблематиката за подходящата класификация на даден финансов 

инструмент при издателя като финансов пасив или като инструмент на 

собствения капитал се дискутира в професионалните среди вече повече от 20 
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години
1
. Повечето специалисти, включително професионалните организации, 

разработващи счетоводни стандарти, постепенно се обединяват около идеята, 

че действащата концепция за класификация на финансовите инструменти при 

издателя страда от съществени недостатъци и трябва да бъде фундаментално 

прегледана. Към днешна дата последният опит на Съвета по Международни 

Счетоводни Стандарти (СМСС) да внесе основна промяна в концептуалните 

основи на класификацията на финансовите инструменти при издателя беше 

извършен в рамките на действащия проект за промяна на Концептуалната рамка 

за финансово отчитане по МСС (Рамката)
2
. За съжаление този опит се оказа 

неуспешен – темата за разграничението между собствен капитал и пасиви беше 

извадена от обхвата на проекта
3
. 

Основният проблем при класификацията на финансовите инструменти при 

издателя произтича от факта, че концептуалната разлика между понятията 

пасив и собствен може да бъде разглеждана от две взаимосвързани, но доста 

различни перспективи4: 

(1) от перспективата на платежоспособността: 

Като финансови пасиви следва да се класифицират само тези инструменти, 

които могат да доведат предприятието-емитент до състояние на 

неплатежоспособност. Ако даден финансов инструмент съдържа сегашно 

задължение за прехвърляне на конкретен актив, което задължение дружеството 

не може да избегне, инструментът следва да бъде класифициран като финансов 

пасив. Всички останали финансови инструменти, които не съдържат такова 

задължение, са инструменти на собствения капитал. 

 (2) от перспективата на рисковете и изгодите: 

Като собствен капитал следва да се класифицират само онези 

инструменти, които в съществена степен прехвърлят на притежателите им 

рисковете и изгодите, на които обичайно са изложени собствениците на 

дружеството–емитент. Най-често това са рисковете и изгодите, свързвани с 

промените в нетните активи или в пазарната цена на акциите на дружеството. 

Всички останали финансови инструменти следва да се класифицират като 

финансови пасиви. 

                                                           

1
 Още през 1990 Съветът по счетоводни стандарти на САЩ (FASB) публикува Дискусионен 

Меморандум на тема „Анализ на проблемите,  свързани с разграничаването на собствен капитал 

от финансови пасиви и отчитане на инструментите с характеристики и на двете“.  
2
 Виж Проект за обсъждане "Преглед на концептуалната рамка за финансово отчитане", публикуван 

от СМСС през юли 2013 г.  
3
 Това решение е взето на срещата на СМСС през септември 2014 г.  

4
 Различните автори дават собствени наименования на тези перспективи. Тази доклад смислово 

се придържа към понятията, които Американската асоциация на счетоводителите (AAA) въвежда 
в няколко свои публикации: „solvency perspective” (перспектива на платежоспособността) и „valuation 

perspective” (перспектива на оценяването) 
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Конфликтът между тези две концепции най-ясно се илюстрира именно при 

някои финансови инструменти с право на връщане. Финансовите инструменти с 

право на връщане съдържат договорно задължение за емитента да ги изкупи 

обратно срещу парични средства или друг финансов актив при упражняване на 

правото на притежателя на инструмента. Такива финансови инструменти се 

емитират често от взаимни фондове, тръстови единици, кооперативни и подобни 

предприятия, като често сумата на обратно изкупуване е равна на 

пропорционалния дял в нетните активи на предприятието. От перспективата на 

платежоспособността тези инструменти категорично представляват финансови 

пасиви, тъй като съдържат договорно задължение за предоставяне на парични 

средства. От друга страна обаче притежателите на някои видове такива 

инструменти по същество са изложени на всички рискове и изгоди, произтичащи 

от дейността на дружеството. Такива инструменти по същество 

представляват остатъчен дял в нетните активи на предприятието и би следвало 

да се класифицират като собствен капитал от перспективата на рисковете и 

изгодите.  

Целта на настоящия доклад е да очертае основните счетоводни проблеми, 

които са породени от спецификата на някои инструменти с право на връщане. На 

критичен анализ ще бъдат подложени изискванията на МСС 32 Финансови 

инструменти: Представяне, приложими към класификацията и счетоводното 

отчитане на този вид финансови инструменти при издателя.  

За разлика от общоприетите счетоводни принципи на САЩ, които са 

насочени предимно към публичните акционерни дружества, МСС се прилагат от 

дружества от различни правни форми и извършващи дейност в различни 

юрисдикции. Следователно, правилата на МСС следва да са съобразени със 

специфичните особености на дружества от различни правни форми като 

персонални дружества, кооперации, дружества с ограничена отговорност, 

взаимни фондове и други. Макар и дяловете в подобен вид дружества да са в голяма 

степен сходни с акциите в акционерните дружества, между тях съществуват и 

редица различия. Една от най-съществените разлики, която има пряко отношение 

към разглежданата проблематика, е че дяловете във въпросните дружества не се 

търгуват на финансовите пазари. Точно поради тази причина много 

законодателства предвиждат възможност за притежателите на такива 

инструменти да ги предоставят за обратно изкупуване на дружеството-издател 

като механизъм за освобождаване от инвестицията им.  

Дяловете в разглежданите дружества са твърде близки по съдържание до 

понятието за собствен капитал. Въпреки това, включването на опция за 

притежателя да върне инструмента обратно на предприятието срещу парични 

средства или друг финансов актив, означава, че инструментът отговаря на 
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дефиницията за финансов пасив в Рамката и съгласно основния принцип на МСС 32 

би следвало да се класифицира като такъв (водеща в случая е перспективата на 

платежоспособността). Такова беше в действителност счетоводното 

третиране на тези инструменти преди промените в МСС 32 от февруари 2008 г. – 

всички инструменти с право на връщане се отчитаха като финансови пасиви, 

като за някои такива инструменти се допускаше използването на описателни 

характеристики на тези инструменти на лицевата страна на финансовия отчет. 

Подобен модел на счетоводно отчитане обаче често водеше до нелогични и 

противоречиви резултати, особено в случаите, когато всички издавани от 

предприятието инструменти предвиждат право на обратно изкупуване.  

На първо място, представянето на всички инструменти с право на връщане 

като финансови пасиви може да доведе до ситуация, при която дадено 

дружеството няма никакъв собствен капитал. Освен това, ако стойността на 

обратно изкупуване на инструмента е обвързана с резултатите от дейността на 

предприятието, може да се достигне до парадоксалната ситуация, при която 

финансовият резултат на предприятието е винаги нулев. Причината е, че 

промените в балансовата стойност на финансовите пасиви се признават в 

печалбата или загубата. Ако предприятието постига добри резултати, 

настоящата стойност на сумата за уреждане на пасивите се увеличава, а 

увеличението на пасива се отразява в намаление на финансовия резултат. И 

обратно, когато предприятието постига лоши резултати, настоящата стойност 

на сумата за уреждане на пасивите намалява и се признава печалба. С други думи, 

финансовите пасиви абсорбират печалбите или загубите от оперативната 

дейност на дружеството. Освен това, в разглежданата хипотеза 

разпределението на печалбата към собствениците би следвало да се признава и 

отчита като разход. По този начин се създава впечатлението, че финансовият 

резултат на въпросните дружества е функция на политиката им на 

разпределение, а не на резултатите от дейността им. 

Предвид изложените по-горе съображения, СМСС преразгледа заключенията 

си по отношение на инструментите с право на връщане и през февруари 2008 г. 

въведе краткосрочно изменение с ограничен обхват в МСС 32 с цел подобряване на 

финансовото отчитане на тези инструменти. Това изменение допуска някои 

финансови инструменти с право на връщане при определени условия да бъдат 

класифицирани като собствен капитал.  

Изменението на МСС 32 по отношение на инструментите с право на 

връщане включват общо шест условия, на които тези инструменти следва да 

отговарят, за да могат да бъдат класифицирани като собствен капитал. Целта 

на тези изисквания е да се гарантира, че въпросните инструменти притежават 

всички характеристики, които обикновено се асоциират с инструментите на 
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собствения капитал. Като изходна база за формулиране на конкретните 

изисквания на МСС 32 са залегнали следните две общи икономически 

характеристики на собствения капитал
5
: 

(а) Собственият капитал представлява остатъчен дял в нетните активи 

на предприятието. Първите четири изисквания на МСС 32 (Параграф 16 А (а), (б), 

(в), (г)) са пряко свързани с остатъчния характер на инструмента. Изисква се 

даден инструмент да е в класа инструменти, който е подчинен на всички други 

класове инструменти и да дава право на притежателя на пропорционален дял от 

нетните активи на предприятието в случай на ликвидация. Като допълнение на 

предходното условие стандартът предвижда всички финансови инструменти в 

класа инструменти, който е подчинен на останалите, да притежават идентични 

характеристики. 

(б) Възвръщаемостта на собствения капитал изцяло зависи от 

резултатите от дейността на предприятието. Последните две условия на МСС 

32 (Параграф 16 А (д) и 16 Б) обвързват възвръщаемостта на инструмента с 

резултатите от дейността на емитента. Поставено е изискването общият 

размер на очакваните парични потоци, отнасящи се за този инструмент, през 

целия живот на инструмента да се основават в съществена степен на печалбата 

или загубата. Следващото условие е да няма друг инструмент, който по 

същество да абсорбира резултатите от дейността на предприятието и да 

ограничава възвръщаемостта на притежателите на инструментите с право на 

връщане.  

Въвеждането на това изключение в стандарта изглежда оправдано от 

чисто практико-приложна гледна точка. Параграф ОЗ70 в Основанието за 

заключения към стандарта упоменава, че измененията ще доведат до по-уместно 

и по-разбираемо финансово отчитане.  Твърди се, че измененията ще повишат 

сравнимостта като изискат по-последователна класификация на финансовите 

инструменти, които са в значителна степен еквивалентни на обикновените 

акции. Последният аргумент е твърде спорен, но дори безрезервно да бъде приет 

за валиден, възниква въпросът дали целта оправдава средствата. Въвеждането 

на едно такова изключение сериозно подкопава концептуалната основа на 

стандарта, значително го усложнява и поражда необходимост от разписване на 

подробни правила. На практика СМСС индиректно признава, че основният принцип 

на МСС 32 не е универсален и в определени случаи има нужда от „поправка“. За 

целта е направен опит да се създаде своеобразна съдържателна дефиниция на 

понятието собствения капитал. Концептуалният проблем на този подход е, че 

                                                           

5
 IASB, Information for Observers, Board Meeting 18 May 2007 
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изведената дефиниция не може да се използва като отправна точка за 

класификация на всички издавани финансови инструменти, а е приложима 

единствено в разглеждания твърде частен случай. 

Общият подход за разграничаване на пасиви от собствен капитал в МСС 

32, а и в действащата редакция на Концептуалната рамка, е изцяло базиран на 

перспективата на платежоспособността – финансови пасиви са тези 

инструменти, които съдържат задължение за изплащане на парични средства. 

Промените на МСС 32 от февруари 2008 г. по отношение на инструментите с 

право на връщане от своя страна са базирани на концепцията за рисковете и 

изгодите. Дори даден инструмент да съдържа задължение за заплащане на 

парични средства, то този инструмент не винаги се класифицира като финансов 

пасив, а при определени условия може да бъде отчетен като собствен капитал. 

Смесването на тези две различни концепции едва ли води до по-уместно и по-

прозрачно финансово отчитане. Възприетият смесен модел за класификация по-

скоро може да подведе онези потребители, които разглеждат пасива на 

счетоводния баланс като основен източник на информация за 

платежоспособността на отчитащото се предприятие. 

Погледнато от друг ъгъл, въведеното изключение представлява още по-

фундаментално отклонение от концептуалния подход на стандарта към 

класификацията на финансовите инструменти при издателя. Общата постановка 

на МСС 32 е, че емитентът на финансов инструмент класифицира инструмента 

като финансов пасив, финансов актив или инструмент на собствения капитал 

единствено в съответствие със съдържанието на договорното споразумение и 

определенията за финансов пасив, финансов актив и инструмент на собствения 

капитал. Въвеждането на изискване за подчиненост на инструмента значително 

се отклонява от тази концепцията – освен от конкретните условия по 

инструмента, подходящата класификацията на инструментите става зависима и 

от условията по всички други издадени финансови инструменти. По този начин е 

твърде вероятно един и същ финансов инструмент да бъде класифициран като 

собствен капитал от едни предприятия и като финансов пасив от други. Това 

обстоятелство безспорно влошава сравнимостта на финансовите отчети. 

На следващо място, разглежданите изменения изискват оповестяване на 

очакваните изходящи парични потоци при обратното изкупуване или покупна на 

инструментите с право на връщане, класифицирани като собствен капитал. 

Предвидени са и специфични правила за отчитането на деривативите върху тези 

инструменти, които като цяло са различни от правилата за отчитане на 

деривативите върху други капиталови инструменти. Решението на СМСС да 

изиска допълнителни оповестявания и да въведе различни правила за 
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деривативите върху този вид инструменти затвърждава разбирането, че тези 

инструменти фактически са по-близки до категорията на финансовите пасиви. 

Друг основен недостатък на разглежданото изменение е липсата на ясен 

принцип, върху който са базирани конкретните изисквания. По-скоро изменението 

представлява набор от конкретни правила, изготвени за постигане на желан 

счетоводен резултат. Подобен подход не само се отклонява от духа на МСС, но 

оставя отворена възможността икономически сходни ситуации да бъдат 

отчитани счетоводно по различен начин, а икономически различни ситуации да 

бъдат отчитани счетоводно по подобен начин.  

Тези и други сходни опасения са изразени от повечето организации, които 

изпращат писма до СМСС с коментари по проекта за обсъждане на разглежданите 

изменения. От общо 84 писма с коментари, едва 14 напълно подкрепят 

измененията. Повече от половината (39 на брой) от останалите (70) коментара 

изрично изтъкват противоречията с Рамката и основния принцип на МСС 32 като 

основен аргумент против измененията. Същият брой коментари (39) не 

одобряват липсата на водещ принцип в измененията и като цяло са против 

въвеждането на подобни сложни правила в МСС 32. Голяма част от писмата 

изрично подчертават, че измененията ще доведат до влошена сравнимост (29 

броя) и ще отворят възможности за структуриране (19 броя).  С мащабна критика 

са посрещнати и предвидените конкретните изисквания към инструментите с 

право на връщане – 46 писма съдържат несъгласие с някои от тях. 34 коментара 

не оправдават въвеждането на разглежданите изключения поради твърде 

ограничения им обхват, а в 22 писма се съдържа препоръка тези въпроси да бъдат 

разгледани в рамките на цялостен проект за преразглеждане на класификацията 

на финансовите инструменти при издателя. Въпреки преобладаващото несъгласие 

с конкретния подход на СМСС по отношение на разглежданата проблематика, 

силно впечатление прави огромният брой коментари (65 на брой), които принципно 

подкрепят отчитането на разглежданите инструменти като собствен капитал. 

Този извод потвърждава разбирането, че прилагането единствено на основния 

принцип на МСС 32 в определени ситуации не оправдава очакванията на 

потребителите на финансовите отчети.  

Очертаните в настоящия доклад проблеми, предизвикани от някои 

инструменти с право на връщане, подчертава необходимостта от промяна в 

подхода на МСС към разграничението между пасиви и собствен капитал. Тази 

промяна явно не може да се осъществи чрез „закърпване“ на съществуващите 

принципи и въвеждане на редица изключения от тях. Необходимо е фундаментално 

преразглеждане на концептуалните основи на класификацията на финансовите 

инструменти при издателя.  
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In light of the reform of EU funds in the new programming period 

Dimitar Elkov, CIA, CRISC, MSc in Finance, LL.M. 

 

Abstract: Administrative capacity provision has been identified as one of the main 

causes for the weaknesses in the management of public resources. At the same time, there 

is no common understanding of the meaning and essence of the term "administrative 

capacity", making it difficult to concentrate on core areas in policy making, to identify 

causes for the problems and eventually to reach the right solutions for improveing the 

capacity to achieve strategic objectives and public expectations. In response to these 

challenges, this study aims to outline a clear, flexible and practical scope of the 

administrative capacity concept including comparisons with related concepts and principles 

such as internal control, control environment, administrative law and good management 

principles and administration. This comparative analysis has shown that the administrative 

capacity concept is similar in nature to the understanding of the control environment as a 

component of the internal control. The second part is an analysis of the new conception  of 

the use of EU funds with a focus on the objectives of Europe 2020, the acceleration of 

reforms and the achievement of real results in the context of strengthening the 

administrative capacity,  giving practical examples and comments.  

Keywords: administrative capacity, institutional capacity, internal control, control 

environment, principles of administrative law, the new programming period, the European 

structural and investment funds, sound governance. 
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Резюме: Осигуряването на административен капацитет се посочва като 

една от основните причини за слабостите при управлението на публичните 

ресурси. Едновременно с това, липсва единно разбиране за смисълът и същността 

на понятието „административен капацитет“, което затруднява 

концентрирането върху съществени области при определянето на политиката, 

идентифицирането на причините за проблемите и в крайна сметка достигне до 

правилните решения за подобряване капацитета за постигане на стратегически 

цели и обществени очаквания. Като отговор на тези предизвикателства, това 

изследване има за цел да се очертае един ясен, гъвкав и практичен обхват на 

понятието за административен капацитет като се направят и сравнения със 

свързани понятия и принципи като вътрешен контрол, контролна среда, принципи 

на административното право и на доброто управление и администриране. Този 

сравнителен анализ показва, че понятието административен капацитет е близко 

по същността си до разбирането за контролна среда като компонент на 

вътрешния контрол. Във втората част е представен анализ на новата концепция 

за използване на средствата от ЕС с фокус към целите на Европа 2020, 

ускоряването на реформите и постигането на реални резултати в контекста на 

засилването на административния капацитет, като са дадени и практически 

примери и коментари. 

Ключови думи: административен капацитет, институционален 

капацитет, вътрешен контрол, контролна среда, принципи на 

административното право, нов програмен период, европейски структурни и 

инвестиционни фондове, принципи на доброто управление. 

 

1. Същност и елементи на административния капацитет 

Прегледът на международната практика показва липсата на единно 

разбиране за същността и обхвата на понятието „административен 

капацитет“.
1
 Въпреки това, осигуряването на административен капацитет е 

заложено като стратегическа цел на национално и наднационално ниво
2
, изтъква 

се като една от основните причини за слабостите при управлението на 

публичните ресурси
3
 и дори е условие за предоставяне на външни помощи. По тези 

                                                           

1
 Виж и Addison, H. J., Is Administrative Capacity a Useful Concept? Review of the Application, Meaning and 

Observation of Administrative Capacity in Political Science Literature, Кацапунска, П., Европейските 

изисквания и възможности за подобряване на административния капацитет в България.  
2
 Във втората част на изложението са разгледани нови аспекти на административния капацитет 

през призмата на управлението на фондовете от ЕС през програмен период 2014-2020 г. 
3
 Например European Principles for Public Administration, SIGMA, 1999 
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причини е необходимо универсализиране на същността и елементите на 

понятието „административен капацитет“, като задължителна предпоставка не 

само за определяне на обхвата на оценките на състоянието на административния 

капацитет, т.е. какви области следва да анализират. Подходите за извършване на 

оценката, включително изборът на подходящи критерии, също са в пряка 

зависимост от дефиницията за административен капацитет. В противен случай 

се повишават рисковете за необхващане на съществени области, на ключови 

причини за проблемите и в крайна сметка да не се достигне до адекватни 

решения. 

Целта на това изследване е да се очертае един ясен, гъвкав и практичен 

обхват на понятието за административен капацитет като се направят и 

сравнения със свързани понятия и принципи като вътрешен контрол, контролна 

среда, принципи на административното право и на доброто управление и 

администриране. Изследването няма претенции за изчерпателност, а се стреми 

да предложи новаторска концепция за дефиниране на административния 

капацитет, позволяващи качественото му управление и оценка. Повдигнатите 

въпроси ще са обект и на допълнителни изследвания. 

Преди всичко, следва да се отбележи, че освен „административен 

капацитет“ се използват различни други понятия, които включват в една или 

друга степен подобни елементи: институционален капацитет, организационен 

капацитет и индивидуален капацитет. Общото е, че става въпрос за капацитет 

на структура или система. 

Според широкото разбиране понятието „капацитет“ представлява 

способността на хората, институциите и обществото успешно да управляват 

делата си
4
, да решават проблеми и да постигат цели

5
. Изграждането на 

капацитет е процес включващ изграждане, усилване, приспособяване и 

поддържането му. Оценката на капацитета е анализ на съществуващото спрямо 

желано състояние, установяване на нуждите за подобрение и формулиране на 

стратегия за развитие на капацитета.
 6

  

Следователно капацитетът включва индивидуален и институционален 

аспект. Тези два аспекта си взаимодействат, т.е. изграждат „системния 

капацитет“
7
. С други думи капацитетът на институцията/ организацията е 

                                                           

4
 Съгласно разбиранията и определенията на Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие. The Enabling Environment for Capacity Development, 2011 
5
 Дефиниция на Програмата за развитие на ООН. 

6
 Capacity Assessment Methodology User’s Guid, UNDP, Раздел I, т. 2.2. 

7
 Capacity, Change and Performance, The European Centre for Development Policy Management, 2008. 
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едната част от общия капацитет. Тази организация може да бъде от частния или 

публичния сектор. Капацитетът за администриране на публични дейности е 

способността на организация да изпълнява вменени по закон правомощия, за да 

постигне заложени цели. Административният капацитет се различава от 

капацитета на обществото, както частно към общо, тъй като се ограничава в 

рамките на публичната администрация
8
.  

Възприетата широка дефиниция за капацитет, респективно 

административен капацитет, има близки белези до определението за „вътрешен 

контрол“, което дава Общата рамка за вътрешен контрол на Комитета на 

спонсориращите организации на комисията Тредуей.
9
 Според това определение 

вътрешният контрол е цялостен процес, осъществяван от ръководството и 

служителите, с цел да се осигури разумна увереност, че целите са постигнати по 

отношение на операциите, докладването и съответствието.  

Интерес представлява и сравнение между разбиранията за 

административен капацитет и за вътрешен контрол. Според ПРООН
10

 оценката 

на капацитета може включва различни области като стил на ръководство, 

стратегическа и правна рамка, отчетен механизъм, човешки ресурси, финансови 

ресурси, физически ресурси и т.н.
11

 ОИСР счита, че изграждането на капацитет 

се свърза основно с повишаването на способности и умения на човешките ресурси 

като ръководителите трябва да осигурят, че персоналът има достъп до 

информация, техническа помощ и обучение, както и че ресурсите са добре 

разпределени, за да може да се усвои пълния им потенциал.
12

 Според Европейската 

комисия изграждането на капацитет
13

 включва три направления на усилията, към 

които може да е насочена подкрепата от ЕСИФ: структури и процеси; човешки 

                                                           

8
 Администрирането в широк смисъл може обхване изпълнението в частния сектор. С други думи 

понятието може да се раздели на администриране на публичните дейности и на бизнес 

администриране. С постепенното навлизане на корпоративни практики в публичното управление 

това различие постепенно ще намалява. 
9
 Internal Control — Integrated Framework, COSO, 2013. Сред алтернативните рамки могат да се 

посочат: CoCo (criteria of control) of the Canadian Institute of chartered Accountants; ISO 9000 series; 

Internal Control: Guidance for Directors on the Combined Code (Turnbull guidance), Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales, UK. Специализирани рамки са например: Internal Control Systems of 

the Basel Committee on Banking Supervision’s; Control Objectives for Information and Related Technology of 

ISACA; ISO 14000 series focus on environmental management systems; ISO 27000 series focuses on 

information security management systems. 
10

 Програма за развитие на ООН - UNDP. 
11

 Capacity Assessment Methodology User’s Guid, UNDP, Раздел I, т. 2.2. 
12

 Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies, OECD, 2009 
13

 В документа на ЕК се използват понятията „административен капацитет“ и „институционален 

капацитет“, без като цяло да се влага различен смисъл. Също така в Регламент 1303/2013 може да 

се сравни чл. 15, п. 1, б.б), дефинирането на тематична цел 11 в чл. 9 и чл. 52, п. 2, б.е) и приложение 

XI. Част 2. Следва обаче да се има предвид, че укрепването на (административен) капацитет е на 

органи за управление на помощта и на другите държавни органи и на бенефициерите ,които може и 

да не са част от публична администрация. 
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ресурси; доставка на услуги
14

. Проучването на административния капацитет на 

новите страни членки на ЕС към 2006 г., проведено от Световната банка, 

обхваща три ключови аспекта на административното изпълнение: политики 

(стандарти за управление, стратегическо планиране и координиране на политики), 

хора (управление на човешките ресурси, връзки на политици и администрация, 

системи за поощрения) и системи (електронно управление).  

Петте интегрирани компонента на вътрешния контрол според рамката 

COSO са контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и 

комуникация и мониторинг. Елементите на широката дефиниция на 

административния капацитет са в пълна степен относими към компонента 

контролна среда и в различна степен включват аспекти на част от останалите 

компоненти - контролни дейности, информация и комуникация и мониторинг. 

Сходство повече или по-малко има и с определенията в други от по-

разпространените рамки за вътрешен контрол.
15

 

Определено може да се защитава позицията, че твърде широкото 

разбиране за административен капацитет е с потенциал да обхване цялата 

система за управление и контрол в публичния сектор. Това поставя под въпрос 

практическата необходимост и разумност от съществуване на отделно понятие 

с препокриващ се обхват с вътрешния контрол. 

Понятието „капацитет“ в различните проучвания има една обща допирна 

точка, която интегрираната рамка за вътрешен контрол нарича контролна среда. 

Контролната среда е основата за реализация на останалите компоненти на 

вътрешния контроли осигурява етичност и структурираност. Контролната среда 

включва: "тонът на върха" (т.е. философията и стила на управление); почтеност и 

етичните ценности, компетентност; организационната структура; политиките 

и практиките в областта на човешките ресурси. Този основен компонент на 

вътрешния контрол е относим с понятието способност на администрацията, 

доколкото е предпоставка за адекватната реализация на останалите 

компоненти, респективно осигуряване и организацията на ресурсите. Тя оказва 

влияние и върху начина на определяне на стратегията и целите и структурата на 

контролните дейности.
16

  

                                                           

14
 THEMATIC GUIDANCE FICHE FOR DESK OFFICERS INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING (THEMATIC 

OBJECTIVE 11) VERSION 2 - 22/01/2014 
15

 Целта на настоящата статия не е свързана с съпоставка между различните рамки. Такова 

сравнение ще е обект на бъдещи изследвания, включително насочени към укрепване разбирането и 

ролята на административен капацитет. Повече информация за отделни рамки може да се открие 

например в Internal Controls—A Review of Current Developments, IFAC. 
16

 Указанията на ИНТОСАЙ за вътрешен контрол от 2001 г. 
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ПРООН изрично посочва, че при оценка на капацитета не е необходимо 

обхващане на всички въпроси, като подходът може да бъде по-широк или по-

фокусиран според нуждите
17

. Например Съвета на ЕС възприема 

административния капацитет като способност за транспониране и ефективно 

прилагане на национално ниво на правото на ЕС от подходящо определени 

административни структури.
18

  

Разбирането на ОИСР най-добре онагледява, че в център на 

административния капацитет стоят човешките ресурси, а останалите ресурси 

са помощни средства за изпълнение на дейностите
19

. Достатъчността в 

областта на човешките ресурси (като компетентност и численост) е условие, 

позволяващо ефективното използване на дори идеално изградения капацитет в 

другите области. В противен случай резултатите често ще бъдат 

незадоволителни. 

Следователно в по-тесен и практичен аспект понятието 

„административен капацитет” се свързва с въпроси насочени към осигуряване на 

условия за изпълнение на вменените отговорности, в центъра на които стои 

осигуреността с и организирането на човешките ресурси. Останалите ресурси 

следва да се разглеждат като спомагателни.  

Най-сигурният критерий за оценка на административния капацитет е 

степента на постигане на целите, като отчита способността на администрация 

да реагира на външните условия. Така например тест за достатъчността на 

административния капацитет за управление на фондовете от ЕС през новия 

програмен период са резултатите от предходния период 2013-2007 г. като трябва 

да се търсят причините по елементите на контролната среда, включително 

свързани с етичността и структурираността. Другата задължителна отправна 

точка за определяне на нуждите от развитие на административен капацитет е 

новата концепция за периода 2014-2020г. 

2. Аспекти на административния капацитет през новия програмен 

период 2014-2020 г. 

                                                           

17
 Capacity Assessment Methodology User’s Guid, UNDP, Раздел I, т. 2.2. 

18
 The Copenhagen economic accession criteria approved by the European Council in 1993  

19
 Това разбиране е релевантно при публичната администрация и в сектора на услугите. 
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През настоящия програмен период 2014-2020 г. на европейско ниво се налага 

подход за ориентиране на европейските структурни и инвестиционни фондове към 

резултатите, който е базиран на три основни стълба.
20

  

2.1. На първо място е осигуряването на силна интервенционна логика на 

помощта. В договора за ЕС е поставена цел на Съюза насочена към насърчаване 

„икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и 

солидарността между държавите-членки“.
21

 Естествено, това сближаване не 

може да е насочено към „подравняване“ към някакво средно ниво, а още по-малко 

към „сриване“ до нивото на най-слабо развитите страни-членки. Следователно 

може да разглеждаме три критерии при определяне на общата политика на ЕС, 

като всеки следващ е подчинен на предходния: 1. ускоряване на икономическото и 

социално развитие на ЕС; 2. растеж на отделните държави, успоредно с този на 

Съюза като цяло; 3. преодоляване на значителните диспропорции между 

отделните региони, доколкото не пречи на растежа в ЕС и държавите членки в 

дългосрочен период
22

. С други думи „инициативите на Съюза трябва да са насочени 

към насърчаване на цялостното му хармонично развитие“
23

, като ударението е на 

„цялото“, като предпоставка за достигане на „хармоничност“ при задължително 

по-висока степен на развитие.  

Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, по известна 

като „Европа 2020“, е базовата инициатива на ЕС, която определя общите цели на 

всички държави-членки в сферата на заетостта, научноизследователската и 

развойна дейност; климата / енергетиката; образованието; социалното 

приобщаване и намаляването на бедността.
24

 През програмния период 2014 г. – 

2020 г. Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)
25

 са 

основните източници на финансовата подкрепа на интелигентния, устойчив и 

                                                           

20
 Виж одитен доклад на Сметната палата на Р.България за извършен одит на изпълнението 

„Подготовка за управление на средствата от фондовете по Общатата стратегическа рамка на 

ЕС през новия програмен период 2014-2020 г.“, изготвен от екип под ръководството на Димитър 

Елков, CIA, CRISC, LL.M. 
21

 Договор за ЕС, чл. 3 
22

 Според мен тази концепция е на подкрепа на интегрираното развитие в посока растеж, а не 

на некоординираното развитието във всички посоки, защото последното може да предизвика 

явление на взаимното „елиминиране на усилията“, натоварване и отслабване на силните икономики 

(ефект на котвата), съответно силно забавяне на прогреса. Решението може да се търси в 

развитие на теорията на Рикардо за относителните предимства, но като от една страна се 

отчита недобрият опит от твърде силната степен на централизирано дирижиране на 

икономиката, а от друга страна се отчетат и допълнителни фактори, а не само труда. 
23

 Договор за функциониране на ЕС, Дял XVIII 
24

 COM(2010) 2020 окончателен, 3.3.2010 г.  
25

 Обединяват познатите от предходните програмни периоди структурни фондове (Европейски 

фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд), Кохезиония фонд и Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство. 
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приобщаващ растеж. Следователно, когато разработват споразумения за 

партньорство
26

 и програмите, като документи за управление на ЕСИФ държавите 

членки следва да насочват усилията си към хармонизиране с приоритетите на 

Европа 2020. Необходимо е да се търси преодоляване на реалните социално-

икономически проблеми и да се оползотворят възможностите за развитие, като 

се концентрират върху действията, които имат най-голяма добавена стойност 

по отношение на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж. В отговор и на тези предизвикателства, хоризонталната цел на ЕСИФ за 

повишаване на институционалния капацитет на публичните органи
27

 е насочена 

към адресиране на специфичните слабости
28

, свързани с управлението и контрола, 

които пречат за постигане на целите на Европа 2020 на национално ниво.  

Сред ключовите условия за хармонично развитие, което не пречи на 

цялостното развитие, е подобряването на работата на регионалните власти, 

насочено към мотивиране на „хората от периферията“ (sic!) за реализиране на 

локални инициативи, за подобряване на иновативна среда и за повишаване 

качеството на живот.
29

  

2.2. На следващо място трябва да се определят конкретни очаквани 

резултати за изпълнение на всяка заложена цел, към която е насочено 

усвояването на средства от ЕСИФ. Очаквани резултати отново са свързани със 

стратегията за развитие на ЕС като следва да определят приноса към Европа 

2020 или към препоръките на Съвета за съответната държава
30

, като се 

доразвият според приетите национални приоритети. Без значение дали са 

количествени или качествени тези очаквани резултати следва трябва да са 

измерими. С други думи трябва да се определят не само посоката на развитие, но 

и размера на търсената промяната.
31

  

                                                           

26
 Споразумението за партньорство е основния стратегически документ,с който се определят 

целите, приоритетите и организацията на използването на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. Трябва да се възприеме виждането, че документът се съотнася отчасти 

към Националната стратегическа референтна рамка от предходния програмен период 2007-2013 г., 

като „предвид консолидирането на стратегическата рамка на европейско ниво СП вече ще 

обединява усилията освен по структурните фондове (Европейски фонд за регионално развитие и 

Европейски социален фонд) и Кохезионния  фонд и по Европейски земеделския фонд за развитие на 

селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство.“ 
27

 Регламент 1303/2013, чл. 9, 11) 
28

 THEMATIC GUIDANCE FICHE FOR DESK OFFICERS INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING (THEMATIC 

OBJECTIVE 11) VERSION 2 - 22/01/2014 
29

 Методически аспекти на анализа на административния капацитет, М. Богданова, Цветанова, Е. 
30

 Според насоки на ЕК (Draft template and guidelines on the content of the partnership agreement, Version 

1 - 21.12.2012) в общи линии основни резултати по тематични цели се посочват при 

идентифицирана съществен принос към Европа 2020 или към препоръките на Съвета за 

съответната държава.  
31
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Впечатление прави изместването на фокуса от усвояване, подчинено на 

спазване на правила, към изпълнение на дейности за постигане на цели. Тази 

концепция е като цяло нова за фондовете на ЕС, но съвсем не е нова в областта на 

управлението на публичните разходи. Институционалният ред, правилата на 

играта, независимо дали са формални или неформални, влияе върху качеството на 

резултатите.
32

  

Изискванията към формалните процедури (нормативни и административни) 

са сравнително ясни. Те следва да отговарят на правните принципи за 

предвидимост, пропорционалност, откритост, прозрачност и отчетност. 

Разбира се, придържането към правни процедури не трябва да се разглеждат като 

пречка на продуктивността и рентабилността (въпреки, че с обратният 

аргумент понякога неправилно се оправдава по-ниското качество на управлението 

на ресурсите в публичния сектор, в сравнения с частния сектор). Напротив, 

господството на закона са „основата и носещите колони“ на институционалния 

капацитет, но неговите „стени и покрив“ са успешно постигнатите цели и 

решените реални проблеми на обществото и отделния индивид. Това особено ясно 

проличава в принципа за пропорционалност
33

. Следователно принципите на 

доброто управление – ефективност, ефикасност и икономичност – заедно с 

посочените принципи на административното право са ключови при осигуряването 

на институционалния капацитет като част от административния капацитет и 

са отправна точка на оценяването на неговата адекватност.  

По интересен е случаят с неформалните процедури. Например, практиката 

за надценяване на приходни части в бюджета, прикриване на разходи, с прилагане 

на различни „счетоводни хватки“ и съответно „скриване“ на фискални дефицити 

показва не толкова технически слабости, свързани с липсата на достатъчно 

умения на служителите, колкото поощрения, присъщи на самата институционална 

система (например натиск от политиците едновременно да се изпълняват 

множество програми при намаляване на данъчната тежест). Може би, подобни 

явления Европейската комисия оприличава като „политически натиск“
34

 и 

определено са свързани с явлението „patronage“ (sic!), на които Световната банка 

сполучливо
35

 оприличава отношенията между политици и държавни служители.
 36

 

                                                           

32
 PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT HANDBOOK, The World Bank Washington, D.C., First printing June 

1998 
33

 Считам, че връзката между правните принципи и принципите на доброто управление 

систематично трябва да се търси чрез принципа за пропорционалност. 
34

 Позиция на службите на Комисията относно изготвянето на споразумения за партньорство и 

програми в БЪЛГАРИЯ за периода 2014—2020 година 
35

 „Клиентелизъм“ - Води произхода си от Древен Рим, където с него се обозначава ситуацията, при 

която плебей е бил под патронажа на патриций, който срещу определени услуги от страна на 
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Особено опасни за обществения интерес са крайните форми на това 

явление като измами и налагане на корпоративните интереси, в които подобни 

практики могат да изпаднат, особено в развиващи се държави със слаби 

икономики и лош социален климат. Същевременно трябва да се отбележи, че не 

всички неформални процедури са сами по себе си рискови. Не необходимо и 

възможно подробно регламентиране на абсолютно всички дейности. Нивото на 

формализация зависи от множество фактори, сред които са големина на 

организацията, законови изисквания, характер на изпълняваните дейности и др.  

Във всеки случай рискови са неформални канали на влияние на политици и 

бизнес върху държавни служители по системата „patronage“. Това налага гъвкаво 

прилагане на правните принципи за работа на администрацията, като основните 

критерии при оценка на резултатите от неформалните процедури са 

безпристрастност и добросъвестност при защитата на обществения интерес. 

Следователно при оценката на институционалния ред като част от 

административния капацитет няма как да се подминат и въпроси като спазване 

на професионална етика и налагане на почтен стил на управление. Основен белег 

за достатъчността на административния капацитет е осигуряването на 

гаранции в тази насока
37

. В тази връзка процедури за администриране на 

измамите
38

, свързани с конфликти на интереси, корупция и злоупотреба с активи 

са изключително важни. Те трябва да са придружени и от материални стимули. В 

противен случай рисковете за демотивация на персонала, сриване на 

институционалния имидж и най-важно – за погазване на обществените интереси 

са изключително големи. 

Допълнително, институционалният ред трябва да бъде проектиран да 

дисциплинира и улесни критичното и внимателно вземане на решенията от 

подходящите играчи (правителство, министри, президент, парламент, 

                                                                                                                                                                                     

плебея-клиент се е задължавал да пази живота и интересите му и така става негов патрон. 

Кратък политически речник на термините, Българско училище за политика .  
36

 Report Number: 36930-GLB EU-8 Administrative Capacity in the New Member States: The Limits of 

Innovation?, World Bank, 2006 
37

 Интерес в тази връзка е концепцията за триъгълника на измамата на the Association of Certified 

Fraud Examiners по идея на Donald R. Cressey („Other People's Money“, 1973). Триъгълникът има три 

страни: „възможност“, „оправдание“ и „личен интерес“. Според мен изграждането на 

административен капацитет като философия на управлението може да е насочен към превенция 

на „възможността“, въздействие върху „оправданието“ и наблюдаване и реакция при „личния 

интерес“ особено на чувствителни длъжности (например: опериращи с голям обществен ресурс; 

обхванати от по-слаб контрол през минал период; постигащи незадоволителни резултати и т.н.). 

Тази връзка ще бъде предмет на отделно изследване. 
38

 Тези процедури са свързани с възможности за подаване на сигнали без страх от санкция (може 

дори да се мисли за бонус, но моето мнение е, че все пак рисковете от доносничество също трябва 

да се управляват), честно и професионално разследване на всеки сигнал, анализ на индикаторите 

за измами, проверки базирани на риска за конфликт на интереси и др. 
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обществеността, централните и секторните агенции, отделните мениджъри или 

доставчиците на услуги), в условия на предвидимост, прозрачност
39

 и обществен 

контрол. Тези играчи често имат двойна роля, едновременно като създатели на 

регулациите и като изпълнители на задачите. Ето защо, добре функциониращият 

публичен сектор има три характеристики: 1. ясно дефинирана система от 

делегиране на отговорностите от горе на долу, т.е. от гражданите през 

парламента и правителството към министерствата, агенциите и звената; 2. 

откритост и отчетност от долу на горе и 3. контролен механизъм, включващ и 

независими контролни органи.
 40

 

2.3. Третият стълб е подкрепата за провеждане на реформи, 

посредством определяне на предварителни условия. Тяхната роля е да се рамкират 

условията за ефективно използване на ЕСИФ по всяка тематична цел. 

Изпълнението на предварителните условия осигурява регулярното 

възстановяване на помощта от бюджета на ЕК към бюджета на държавата-

членка. По този начин те явяват своеобразен стимул за постигане целите на 

Европа 2020.  

На практика тематичните предварителни условия, в значителната си 

част, са свързани с ангажименти за приемане или промяна на нормативни актове, 

стратегически и оперативни документи в съответната област.
41

 Общите 

предварителни условия са насочени към осигуряване на административен 

капацитет за въвеждането и прилагането на правото и политиката на ЕС в 

различни области (човешки права, държавни помощи, обществени поръчки, околна 

среда, статистическа система).
42

 Всъщност, чрез критериите за изпълнение на 

предварителните условия, може да се разкрие и разбирането на европейските 

институции за наличието на административен капацитет поне по отношение на 

ЕСИФ като приемането от съответната държава на ред за изпълнение на 

определени политики и дейности, който ред трябва да е като цяло хармонизиран 

със съответния национален правов и институционален ред.  

От гледна точка на управлението на европейските структурни и 

инвестиционни фондове административният капацитет има три измерения, 

                                                           

39
 Разбира се по изключение има някои въпроси, които налагат поверителност. (Например 

национална сигурност и лични данни). Възможностите за злоупотреба и „засекретяване“ на въпроси 

без това да е наистина необходимо, а просто се крият от обществото.  Във всеки случай 

принципът трябва да бъде като при отровните гъби - ако имаш и най-малки съмнения хвърляш 

гъбата - съответно разсекретяваш документа. 
40

 PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT HANDBOOK, The World Bank Washington, D.C., First printing June 

1998 
41

 Вж. Приложение XI. Част 1 на Регламент 1303/2013 
42

 Вж. Приложение XI. Част 2 на Регламент 1303/2013 
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които се проявяват в началото, средата или през целия програмен период. В 

началото на програмния период, трябва да се осигури административен 

капацитет на органите за управление и контрол на програмите финансирани от 

ЕСИФ, като предпоставка за тяхната акредитация (определяне)
43

 и успешно 

стартиране на оперативните програми. В средата на програмния период трябва 

да се изпълнят общи предварителни условия, насочени към осигуряване на 

административен капацитет за определени сфери (права на човека, околна среда, 

държавни помощи, обществени поръчки) като условие за регулярно получаване на 

средства от ЕС.
44

 През целия програмен период средствата от ЕСИФ могат да се 

използват като източник на финансиране на програми и приоритетни оси за 

развитие на капацитета на държавната администрация и бенефициерите.  

 

3. В заключение могат да се направят следните изводи: 

1. В по-тесен и практичен аспект понятието „административен 

капацитет” обхваща базовите предпоставки за ефективно изпълнение, в центъра 

на които стои осигуряване и организиране на човешките ресурси, включително 

тяхната компетентност, почтеност, откритост и добросъвестност. 

Останалите ресурси следва да се разглеждат като спомагателни. 

2. Административният капацитет не следва да се дефиниране твърде 

широко и така да обхване цялата система за управление и контрол. 

3. Елементите на административния капацитет са близки до обхвата на 

компонента контролна среда, като предпоставка за реализиране на останалите 

компоненти на вътрешния контрол. 

4. Опитът от управлението на средствата от ЕС показва, че условия като 

тон на върха, професионална и лична почтеност са ключови при успешното 

изграждане на административен капацитет и трябва да бъдат създадени 

ефективни гаранции за тяхното реализиране. В противен случай, и то въпреки 

значителните разходи по линия на техническа помощ, административният 

капацитет ще е недостатъчен за постигане на целите на Европа 2020 в най-

слабо развитите държави-членки. 

5. Необходимо е причините за лошото управлението на публичните ресурси 

в развиващите се страни да се адресират системно, последователно и 
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дисциплинирано, с фокус върху борбата с измамите (корупция, злоупотреби, 

конфликти на интереси) и стимулиране придържането към етичните ценности. 
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Предизвикателствата на новите правила за признаване 

на приуоди по МСФО 15  

The new requirements for revenue recognition under IFRS 15 - 

future implementation challenges 

 

Кирил Башикаров, Магистър по Финансов мениджмънт  

Kiril Bashikarov, Master in Financial management  

 

Резюме 

Приходите са важен индикатор за потребителите на финансовите отчети 

при оценяването на финансовото представяне и резултатите от дейността на 

предприятието. Въпреки това същестуват различия в изискванията за 

признаването на приходите между МСФО (IFRS) и Американските Общоприети 

счетоводни принципи (US  GAAP). Съгласно МСФО 15 Приходи от договори с 

клиенти предприятията признават приходи от продажба на стоки, като прилагат 

следните стъпки - идентифициране на договора/ите с клиента, определянето на 

задълженията на предприятието по конкретния договор, определяне на цената на 

сделката, разпределяне на цената на сделката към задълженията за изпълнение и 

признаване на приход, когато предприятието изпълни (или докато се изпълнява) 

дадено задължение по договора. 

Ключови думи: Приходи, МСФО , Американски Общоприети счетоводни принципи, 

Договори, Клиенти 

Abstract 

Revenue is an important number to users of financial statements in assessing an 

entity’s financial performance and position. However, previous revenue recognition 

requirements in International Financial Reporting Standards (IFRS) differed from those in 

US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) . Under IFRS 15 Revenue from 

contracts with customers entities recognise revenue by applying the following steps - 

identify the contract(s) with (a) customer, identify the performance obligations in the 
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contract, determine the transaction price, allocate the transaction price to the performance 

obligations in the contract and recognise revenue when (or as) the entity satisfies a 

performance obligation. 

Key words: Revenue, IFRS, US GAAP, Contracts, Customers 

 

Въведение 

В резултат на съвместния проект със Съвета по финансово-счетоводни 

стандарти на САЩ, Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) 

публикува на 28 май 2014 г. нов стандарт -  МСФО 15 Приходи от договори с 

клиенти. Новият стандарт заменя следните стандарти и разяснения
1
: МСС 

11 Договори за строителство, МСС 18 Приходи, КРМСФО 13 Програми за лоялност на 

клиентите, КРМСФО 15 Споразумения за строителство на недвижим имот, КРМСФО 

18 Прехвърляне на активи от клиенти и ПКР-31 Приход – бартерни сделки, включващи 

рекламни услуги. 

Целта на настоящия доклад е да се изяснят новите изисквания за 

признаване на приходи и възможностите за тяхното прилагане в българската 

счетоводна култура. Изследването се фокусира върху някои нови концепции, чрез 

които се създава по-стабилна рамка за отчитането на приходите и се осигурява 

полезна информация за потребителите на финансовите отчети.  

Изисквания на МСФО 15 за признаване на приходи 

Съгласно МСФО 15 предприятията признават приходи от продажба на 

стоки
2
 или извършване на услуги до степента, в която се очакват да получат 

плащане в резултат на прехвърляне на тези стоки или извършване на услугите на 

клиенти
3
. 

За практическото прилагане на това основополагащо изискване ще се използва 

рамка, включваща пет стъпки: 

1. Идентифициране на договора/ите с клиента; 

2. Определянето на задълженията на предприятието по конкретния договор; 

3. Определяне на цената на сделката; 

4. Разпределяне на цената на сделката към задълженията за изпълнение; 

5. Признаване на приход, когато предприятието изпълни (или докато се 

изпълнява) дадено задължение по договора. 

                                                           

1
 https://www.kpmg.com/BG/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/Documents/2014-06-

IFRS-Alert-BG.htm 
2
 Смисълът на понятието „стоки” в МСС 18 Приходи и в МСФО 15 Приходи от договори с клиенти е 

„продукция  и стоки” 
3
 IFRS 15 Revenue from contracts with customers, IFRS Foundation, Introduction, IN7, май 2014 г. 
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1. Идентифициране на договора с клиента 

Предприятието отчита даден договор с клиент в съответствие с МСФО 

15, когато са изпълнени следните критерии
4
: 

- страните по договора са го одобрили (писмено, устно или чрез други бизнес 

практики) и са ангажирани с неговото изпълнение; 

- предприятието може да определи правата на всяка от страните по 

отношение на стоките или услугите, които ще се прехвърлят; 

- предприятието може да определи условията на плащане за стоките или 

услугите, които ще се прехвърлят; 

- договорът е с търговско съдържание; 

- вероятно е предприятието да получи насрещна престация (възнаграждение) 

срещу прехвърлянето на стоките или услугите на клиента. При оценяване 

на тази вероятност, предприятието взема предвид единствено 

способността и намерението на клиента за изплащането на дължимото.  

2. Идентифициране на задължението за изпълнение 

При сключване на договора предприятието оценява договорените стоки или 

услуги и определя като задължение за изпълнение всеки ангажимент за 

прехвърляне на клиента на едно от двете
5
: стока или услуга ( или набор от стоки 

или услуги), или серия от отделни стоки или услуги, които по същество са същите, 

и могат по същия начин да бъдат прехвърлени на клиента. 

Предприятието признава приход, когато изпълни задължението за 

прехвърляне на договорената стока или услуга на клиента. Един актив се счита за 

прехвърлен, когато е прехвърлен контролът върху него.
6
 

Предприятието може да изпълни задължението към точно определен момент или в 

течение на времето. 

Съгласно пар. 35 от МСФО 15 предприятието прехвърля контрола върху 

договорената стока или услуга и признава приход в течение на времето, ако е 

изпълнено едно от следните изисквания: 

- Клиентът едновременно получава и потребява ползите, прехвърлени от 

предприятието. 

                                                           

4
 IFRS 15, пар. 9 

5
 Пак там, пар. 22 

6
 Пак там, пар. 31 
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- Като резултат от дейността на предприятието се създава готов или 

незавършен актив (например незавършено производство), който клиентът 

контролира, след като активът е създаден или подобрен. 

- Резултатът от дейността на предприятието не поражда актив с 

алтернативна употреба за него и предприятието има упражняемо право да 

му бъде заплатено за извършената до момента работа.  

Когато прехвърлянето на контрола и признаването на прихода не е в 

течение на времето, предприятието признава приход към определен момент. 

Възможни показатели при определянето на степента на прехвърляне на контрол 

са
7
: 

- Настоящо право за плащане на актива - ако клиентът е задължен да плати 

за актива, той получава възможност както за директното, така и за 

алтернативното му използване. 

- Наличие на право на собственост върху актива. 

- Предприятието е прехвърлило физическото владение на актива.  

- Наличие на значителни рискове и изгоди от собствеността върху актива. 

- Наличие на клауза за приемане на актива. 

За всяко задължение, което се изпълнява в течение на времето, 

предприятието признава приход в течение на времето, като оценява степента на 

изпълнение на задължението си към клиента. Целта на оценяването на степента 

на изпълнението на задължението е да се представят резултатите от 

изпълнението на поетите задължения към клиента.  

Предприятието трябва да прилага един метод
8
 за оценка на степента на 

изпълнение за всяко задължение за изпълнение и прилага този метод 

последователно за сходни задължения и при подобни обостоятелства. В края на 

всеки отчетен период, предприятието следва да преоценява  степента на 

изпълнение на задължението си до момента.  

3. Определяне на цената на сделката 

Цената на сделката е сумата на възнаграждението, което предприятието 

очаква да получи в резултат на прехвърлянето на стоките или извършването на 

услуги според договора, с изключение на сумите, събрани от името на трети 

                                                           

7
 IFRS 15, пар. 38 

8
 IFRS 15, пар. 40 
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страни (например данък при продажба - ДДС).
9
 Договореното възнаграждение 

може да включва както фиксирани суми, така и променливи, или и двете. 

Цената на сделката не се коригира с възможния ефект на кредитния риск от 

клиента, но се коригира, ако предприятието (въз основа на бизнес практиката с 

клиентите) има разумни очаквания, че то ще упражни своите права само за част 

от договорната цена.
10

  

4. Разпределение на цената на сделката към задълженията за изпълнение  

Съгласно изикванията на стандарта (пар. 76-80) предприятието следва да 

разпредели цената на сделката към всяко от задълженията за изпълнение въз 

основа на относителните индивидуални продажни цени. Индивидуалните продажни 

цени се определят в началото на договора за всяко отделно задължение за 

изпълнение, като цената на сделката се разпределя пропорционално към 

индивидуалните продажни цени.  

Индивидуалната продажна цена е цената, на която предприятието може да 

продаде отделно стоката или услугата на клиента. Най-доброто доказателство 

за индивидуалната продажна цена е наблюдаемата цена на стоката или услугата, 

когато предприятието продава стоката или услугата отделно при подобни 

обстоятелства и на подобни клиенти. Посочената в договора цена на стоката 

или услугата може да бъде (но не е задължително) индивидуалната цена на 

стоката или услугата.  

 

Пример, илюстриращ прилагането на изискванията на МСС 18 и МСФО 15 

Г-н Иванов сключва 12 –месечен абонаментен договор с мобилен оператор „Х“. 

Условията по договора са следните
11

: 

- месечна фиксирана такса в размер на 100 лв.; 

- г-н Иванов получава безплатен мобилен телефон в началото на договора. 

Цената, за която може да бъде продаден мобилния телефон, е 300 лв., а 

абонаментният план без мобилен апарат е месечна такса в размер на 80 лв. 

1) Признаване на приходи съгласно МСС 18 Приходи 

Съгласно действащите правила на МСС 18 предприятие „Х“ не признава приходи 

от продажбата на мобилния апарат, защото го предоставя на клиента си, г-н 

                                                           

9
 Пак там, пар. 47 

10
A single model for revenue recognition, Grant Thornton, IFRS News, юни 2014 г., 

http://www.grantthornton.global 
11

 IFRS 15 vs. IAS 18: Huge Change Is Here! , IFRS, http://www.ifrsbox.com/ifrs-15-vs-ias-18/ 
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Иванов, безплатно. Цената на апарата се признава като разход за привличане на 

нови клиенти и по този начин се отразява в печалбата или загубата за периода.  

Приходите от абонаментния план се признават на месечна база. Счетоводния 

запис е Дт „Вземания“/„Парични средства“ срещу Кт „Приходи“ в размер 100 

лв./мес.  

2) Признаване на приходи съгласно МСФО 15 Приходи от договори с клиенти 

Съгласно новите правила на МСФО 15 предприятие „Х“ трябва да идентифицира 

Договора (стъпка 1), който в случая е 12 –месечен абонаментен договор с г-н 

Иванов.  

След това предприятие „Х“ следва да идентифицира всички задължения за 

изпълнения, произтичащи от договора с г-н Иванов. (стъпка 2): 

- задължение за доставка на мобилен апарат; 

- задължение за предоставяне на абонаментни услуги за 1 година. 

Цената на сделката ( стъпка 3) е 1 200 лв., изчислена за 12 м. * 100 лв. /мес. 

В съответствие със стъпки 4 от 5 – стъпковия модел съгласно МСФО 15 

предприятие „Х“ трябва да разпредели цената на сделката – 1 200 лв. към 

отделните задължения за изпълнения по договора въз основа на техните 

относителни продажни цени (или приблизителните им оценки).  

Изчисленията са показани в Таблица ѐ 1: 

Изчисления на основни показатели за признаване на приходи по МСФО 15 

Задължение за 

изпълнение 

Индивидуална 

продажна цена Отн. дял (%) Приходи ( 1 200 * Отн. дял) 

Мобилен апарат 300.00 23.8% 285.60 

Мобилни услуги 960.00 (80*12) 76.2% 914.40 

Общо: 1 260.00 100.0% 1 200.00 

Източник: http://www.ifrsbox.com/ifrs-15-vs-ias-18/ 

Съгласно 5 –та стъпка от модела предприятие „Х“ признава приходи, когато се 

удовлетворят задълженията за изпълнение. При предоставянето на мобилния 
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апарат на г-н Иванов, „Х“ следва да признае приход в размер на 285,60 лв. Когато 

„Х“ осигури мобилните услуги на г-н Иванов, следва да признае приходи общо в 

размер на 914,40 лв. Приходите могат да бъдат признати и месечно, когато се 

извършва таксуването по договора. Счетоводните записвания са 

систематизирани в Таблица ѐ 2: 

Счетоводни записвания по МСФО 15 

Основание Сума Дебит Кредит Дата 

Продажба на 

апарат 

285,60 лв. Нефактурирани 

приходи  

Приходи от 

продажба на 

стоки  

При 

предоставянето 

на апарата 

Мобилни услуги 

100,00 лв. 

/мес. 

Вземания от 

клиенти   Когато услугите 

се предоставят -

на месечна база в 

съответствие с 

договора 

76,20 

(914,40/12)   

Приходи от 

услуги 

23,80 

(285,60/12)   

Нефактурирани 

приходи 

Източник: http://www.ifrsbox.com/ifrs-15-vs-ias-18/ 

Стандартът може да бъде приложен с обратна сила по отношение на всеки 

предходен отчетен период или от датата на първоначално прилагане на 

стандарта чрез корекция на неразпределената печалба към тази дата и 

оповестяване на ефекта от прилагането за всяка статия в печалбата или 

загубата. Предприятия, прилагащи МСФО за първи път, могат също да избират 

между двете възможности и да приложат стандарта от датата на 

преминаването към МСФО. 

Датата на влизане в сила на стандарта е за периоди, започващи на или след 1 

януари 2017 г., като по-ранното прилагане се разрешава съгласно МСФО 15. 

Приемането от ЕС се очаква да стане преди датата му на влизане в сила. 

Заключение 

С оглед на разгледаните в доклада изисквания се доказва необходимостта 

от избор на решения и действия от страна на предприятията за прилагането на 
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МСФО 15. За тази цел е необходимо преди всичко събиране на информация – оценка 

на договорите с клиенти и преизчисляване на приходите по тях. Ръководството на 

предприятията е изправено пред важни решения относно разбиране на същността 

на договорите с клиенти, по-конкретно анализ на техните характеристики, 

задължения за изпълнение и други. Препоръчва се актуализиране на счетоводните 

системи с цел по-коректно отчитане и признаване на приходи в съответствие с 

новите изисквания на МСФО 15.  
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Акттални проблеми, свцрзани с дейността на  

рейтинговите агенфии и регтлафиыта им в ЕС. 

Current problems related to the activity of credit rating 

agencies and their regulation in EU. 

Елизабет Емилова Асенова 

Elizabeth Emilova Asenova 

Резюме: 

В доклада са посочени основните понятия, свързани с дейността на агенциите за 

кредитен рейтинг (АКР) ,техните предимства и недостатъци и методите за 

оценка. Анализирани са също и основните проблеми и критики, насочени към 

практиката на АКР и решенията им в контекста на регламент 462/2013г. на 

Европейската комисия от 21.06.2013г. 

Abstract:  

This paper gives the main concept, related to the activity of  credit rating agencies (CRA), 

their advantages and disadvantages and their rating methods. The main problems and 

critics against the practice of CRA are also analyzed, as well as their solution in the term of 

regulations 462/2013 of the European commission from 21.06.2013. 

Ключови думи: 

Рейтингови агенции, регулация на финансови пазари,кредитен рейтинг, дългова 
криза 

Keywords:  

Credit rating agencies, regulation of financial markets, credit rating, debt crisis 

1.Дефиниция, ключови понятия, преимущества и недостатъци на 

рейтинговите агенции 

Рейтинговите агенции са организации, специализирани в осигуряването на 

информация за  платежоспособността на различни видове участници в стопанския 

процес. Техните функции могат да се обособят в две главни групи. Първо АКР 

дават „независима“ и „прозрачна“ оценка относно бонитета (платежоспособ-

ността) на различни по вид институции- държави, публични или частни компании. 
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Платежоспособността е понятие, свързано със способността дадения емитент 

да изплати задължението си в срок в съответствие с предварително дефиниране 

условия. Второ, рейтинговите агенции осигуряват постоянен контрол върху 

дейността на икономическите субекти и по този начин влияят върху поведението 

на емитента,тъй като могат да ревизират оценките си в случай,че той не 

предприеме необходимите корективни мерки.Рейтингът е оценката за 

кредитоспособността на дадения длъжник, изразява се чрез букви, които лесно да 

могат да ориентират крайните потребители каква точно е оценката.В процеса 

на формирането й се изследват и взимат под внимание всички възможни рискови 

фактори, които могат да настъпят и дават „независимо и достъпно за широката 

общественост мнение, за това до каква степен този стопански субект може да 

посрещне навреме и адекватно своите финансови задължения“
1
. Преимуществата 

на АКР ги превръщат в неизменна част от съвременните финансови пазари.За 

инвеститорите те осигуряват прозрачна оценка за риска от възвръщаемост, 

пестят време и усилия в проучване на емитента, намаляват асиметрията в 

информацията и така спомагат за воденето на по-ефективна корпоративна 

политика. От друга страна, чрез своята оценка, емитентът получава достъп до 

пазрите,финансира капитала си с по-малко разходи и загуби и създава 

положителен имидж и доверие у останалите контрагенти. Най-съществена  обаче 

е ролята на рейтинговите агенции при вземането на решения от страна на 

регулатора. Рейтингите са широко използвани при  рефинансиране на централни 

банки и държави, определяне на капиталовите буфери и законодателна 

инициатива,важен фактор са за привличането на чуждестранни инвеститори и 

състоянието на макроклимата в конкретната страна. Често финансовите 

институции нямат избор при инвестирането си в активи,тъй като са поставени 

в „законодателни рамки“. Например  в  САЩ пенсионните фондове могат да 

инвестират в инструменти, които са с точно определен рейтинг (обикновено 

тези от инвестиционен клас) ,а количеството на ценните книжа, които не са 

рейтинговани е ограничено до 5%. 

2.Критика и негативни практики в дейността на АКР 

 Наличието на олигопол между най-големите  рейтингови агенции 

Въпреки че има повечето от 150 АКР в света, на три от тях се пада 95% от 

пазара.Това са „Standard & Poor’s“,  „Moody’s“ и  „Fitch“ (Standard & Poor’s и Moody’s 

                                                           

1
 Асенов,Е., Съвременни проблеми  и решения  относно контрола  върху дейността на 

рейтинговите агенции 
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държат около 40% всяка, а Fitch 15% ). Докато повечето агенции са по-скоро 

регионални или строго специализирани „големите три“ са глобални, а броят на 

държавите, които оценяват е следният: 

 Standard & Poor’s Moody’s Fitch 

Брой държави  125 110 107 

 

В подобна олигополна структура рискът от създаването на картел и 

поддържането на изкуствено високи цени на предлаганите услуги, е голям. Друг 

недостатък е липсата на по-разнообразни подходи и модели за оценка и 

алтернативни мнения. 

 Използването на бизнес модела „емитентът плаща“, който поражда 

конфликт на интереси  

При него този, който финансира изготвянето на рейтинга, не е инвеститорът, 

а емитентът, което създава риск за субективна оценка. За АКР е изгодно да 

дават по-високи оценки за платежоспособността, защото по този начин те не 

само запазват старите си клиенти, но имат възможност да привлекат нови. Това, 

разбира се, поставя инвеститорите в неблагоприятна позиция, тъй като 

„прозрачността“ и „независимостта“ на оценката е поставена под съмнение. 

Обикновено отношенията между емитента и рейтинговата агенция са 

дългосрочни, което би могло да доведе в даден момент до т.н. „ефект на 

заключване“- нежелание да промяна на оценяващата АКР, защото това би могло да 

бъде интерпретирано от инвеститорите като знак за влошена 

платежоспособност  на емитента. 

 Извършването на консултантска дейност от агенциите за кредитен 

рейтинг 

АКР  не само оценяват бонитета на дадения икономически субект, но също 

дават насоки какви да се параметрите на  секюритизация, за да се постигне 

даден рейтинг.Разбира се, тези услуги се заплащат допълнително, като по този 

начин се увеличава зависимостта на рейтинговата агенция от емитента. След 

това същата тази агенция оценява „независимо“ този интрумент. Логично е, че 

след като веднъж вече е участвала като консултант,агенцията трудно би могла 

да даде обективна оценка.Нобеловият лауреат Джоузеф Стиглиц в книгата си 

„Свободно падане“ отбелязва следното по въпроса
2
: 

                                                           

2
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„Проблемът се усложнява от това, че рейтинговите агенции откриха нов начин да 

се подобрят доходите им: предоставяне на консултантски услуги, като например 

за това как да получите по-добри оценки,включително престижния рейтинг ААА” 

 Предоверяване и възприемането им като полурегулаторни органи. 

Често регулаторът използва рейтингите при надзора или решенията си спрямо 

дадена финансова институция. Например при търговските банки, рисковите тегла 

на инструментите,които формират част от капитала, се определя на базата на 

рейтинги.По-висок рейтинг означава, по-нисък риск и по-ниски изисквания за 

минималния капитал и съответно по-малко разходи. В допълнение, при 

рефинансиране на търговски банки, централните банки изискват като 

обезпечение дългови инструменти с определен рейтинг. Ето защо оценките на 

АКР играят изключително важна роля за търговски банки,които се стремят да 

имат в портфейла си възможно най-много първокласни книжа, а всяка  промяна в 

тяхната оценка особено под „инвестиционния клас“ води до сериозни последствия 

и допълнителни разходи. В подобна ситуация се оказаха банките през 2011 г, 

когато гръцките ценни книжа се превърнаха в „токсични“, а дългът по тях не 

можеше да бъде обслужен.В крайна сметка след множество преговори през 

октомври 2011г. банките-кредитори на Гърция се съгласиха да отпишат 50% от 

номинала на закупените от тях гръцки държавни облигации (около 100 млрд. ), след 

като Европа им предложи т.н.“кредитни подобрения“ 

 Проциклична реакция, която води до неадекватна оценка при определяне на 

суверенните рейтинги 

Рейтинговите агенции следват т.н. подход  на „независим от цикъла рейтинг” 

(through-the-cycle rating)”, който включва намаляване на рейтингите постепенно, на 

малки стъпки, а не изведнъж. Подобна политика има своята логика- пазарите са 

по-стабилни, не се всява страх  и паника сред инвеститорите, а и рейтингите 

отразяват дългосрочната перспектива за вероятността от фалит и текущите 

изменения не се взимат под сериозно внимание. Проблемът е,че този подход 

превръща АКР често в неадекватни спрямо ситуацията, още повече,че няма 

конкретен индикатор, който да разграничава временното влошаване на 

ликвидността и тенденциозното такова. При държавните рейтинги  ситуацията 

се усложнява още повече, тъй като късното преразглеждане на оценките и 

тяхното намаляване създава риск от допълнително задълбочаване на 

кризата.Когато е с понижен рейтинг  и недостатъчна ликвидност, страната 

намира по-трудно инвеститори  на свободния пазар и прибягва или до парите на 

данъкоплатците, или в най-добрия случай търси партньорство с други 

държави.Такъв беше случаят с Гърция, Португалия и Ирландия по време па кризата, 

започнала в края на 2007 година. 
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 Други съществени проблеми,които възникват в дейността на АКР са: 

1) Липсата на правомощия за установяване достоверността  на данните-

рейтинговите агенции за разлика от одиторските фирми нямат право да 

проверят истинността на  предоставените данни.Те ги получават 

доброволно от емитента, който може  умишлено да укрие по-

неблагоприятната информация, а това съответно създава риск от 

неадекватен рейтинг и надценяване на платежоспособността.  

2) Използване на неподходящи и неясни математически модели за оценка 

3) Недостатъчно или изцяло липсващи данни 

3. Действия на ЕС спрямо проблемите на агенциите за кредитен рейтинг 

според регламент 462/2013г. 

Регламент 462 приет на 21.06.2013г. е част от цялостен преглед на пазара 

на АКР, извършван от Комисията, който по план трябва да приключи до 1 януари 

2016г. Чрез него Комисията чрез приетите регулации се стреми да премахне или 

поне да ограничи част от негативните практики в дейността на АКР. 

 Решение на проблема за предоверяване на АКР и техния полурегулаторен 
статут 

Според регламента Европейският надзорен орган (Европейски банков орган) 

(ЕБО), Европейският надзорен орган (Европейски орган за застраховане и 

професионално пенсионно осигуряване) (ЕОЗППО) и ЕОЦКП (Европейски орган за 

ценни книжа и пазари),а също и Европейският съвет за системен риск (ЕССР)  не 

трябва да се позовават на кредитни рейтинги в своите насоки, препоръки и 

проекти на технически стандарти, когато подобни позовавания биха могли да 

накарат компетентните органи и останалите икономически  субектите  да се 

доверяват единствено или механично на кредитните рейтинги
3
. Ето защо до 31 

декември 2013 г. ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП  са били задължени да премахнат всички 

такива позовавания на кредитни рейтинги в съществуващите насоки и 

препоръки.До 1 януари 2020 г. Комисията продължава премахването на всяко 

позоваване на кредитни рейтинги за регулаторни цели и замяна на рисковото 

тегло на активите чрез кредитни рейтинги. „Ние сме твърде зависими от 

агенциите за кредитен рейтинг. Затова аз искам да намаля колкото е възможно 

повече позоваването на кредитните рейтинги в пруденциалните правила“
4
, 

посочва еврокомисаря Мишел Барние. В свое изявление през 2012г ЕЦБ заявява,че 

се ангажира да „да подкрепя общата цел за намаляване на предоверяването на 

                                                           

3
 Чл.56, Регламент (ЕС) ѐ 462/2013 на Европейския парламент и Съвета от 21 май 2013 година 

4
 ЕС vs. рейтинговите агенции, 2011г, www.euinside.eu 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Flegislation_summaries%2Finternal_market%2Fsingle_market_services%2Ffinancial_services_general_framework%2Fmi0071_bg.htm&ei=3eMyVLChJaX9ywPx34H4Dw&usg=AFQjCNFcwHust6M-QkVsEcawIv9uWIPo3Q&sig2=EawOVLCWqkujvW74puHbrQ
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Flegislation_summaries%2Finternal_market%2Fsingle_market_services%2Ffinancial_services_general_framework%2Fmi0071_bg.htm&ei=3eMyVLChJaX9ywPx34H4Dw&usg=AFQjCNFcwHust6M-QkVsEcawIv9uWIPo3Q&sig2=EawOVLCWqkujvW74puHbrQ
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кредитни рейтинги“
5
, а идеята е банките да водят свой индивидуален анализ на 

риска „ без да разчитат механично на агенциите за кредитен рейтинг”. 

 Премахване на конфликта на интереси чрез двоен кредитен рейтинг на 

структурирани финансови инструменти  

Съгласно регламента
6
, когато агенция за кредитен рейтинг сключва договор 

за присъждане на кредитни рейтинги относно пресекюритизации, тя не присъжда 

кредитни рейтинги относно нови пресекюритизации с базови активи от същия 

инициатор за срок, надхвърлящ четири години.При изтичане на договора АКР няма 

право да включи нов договор за период с продължителността най-малко, колкото е 

бил договорът, но не повече от 4 години. Забранява се и участието на лица в 

процеса на оценяване, които са свързани по някакъв начин с емитента (получават 

възнаграждение или  чрез трети страни). Възнагражденията и оценката на 

резултатите от дейността на служителите, участващи в дейностите по 

определянe на кредитен рейтинг не се определят в зависимост от размера на 

приходите, които агенцията за кредитен рейтинг получава от оценяваните лица 

или от свързани с тях трети лица.
7
.АКР са длъжна „да създават, поддържат, 

прилагат и документират ефективна структура за вътрешен контрол за 

прилагане на политики и процедури за превенция и смекчаване на евентуални 

конфликти на интереси и за гарантиране на независимостта на кредитните 

рейтинги“
8
 . АКР трябва да установят и СОП (стандартни оперативни процедури) 

по отношение на корпоративното управление и управлението на конфликти на 

интереси, а също  и периодично да ги актуализират, ако е необходимо. 

 Разбиване на олигопола чрез използване на повече агенции за кредитен 
рейтинг 

Когато емитентът възнамерява да поиска присъждането на кредитен 

рейтинг на структуриран финансов инструмент, той е  задължен да ангажира за 

целта най-малко две агенции за кредитен рейтинг, които да присъдят оценките 

си независимо една от друга.
9
 В допълнение тези агенции не трябва да 

принадлежат към една и съща група от агенции за кредитен рейтинг, да бъдат 

акционер или съдружник в някоя от другите агенции, да упражняват контрол или 

доминиращо влияние. В случай,че емитентът възнамерява да ангажира поне две 

агенции за кредитен рейтинг за оценка на една емисия, той трябва да наеме поне 

                                                           

5
 ЕС vs. рейтинговите агенции, 2011г, www.euinside.eu 

6
 Чл.6, Регламент (ЕС) ѐ 462/2013 на Европейския парламент и Съвета от 21 май 2013 година 

7
 Чл.7, Регламент (ЕС) ѐ 462/2013 на Европейския парламент и Съвета от 21 май 2013 година 

8
  Чл.5, Регламент (ЕС) ѐ 462/2013  на Европейския парламент и Съвета от 21 май 2013 година 

9
 Чл.8, Регламент (ЕС) ѐ 462/2013 на Европейския парламент и Съвета от 21 май 2013 година 
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една кредитна агенция, която не притежава повече от 10 % от общия пазарен дял, 

и която може да бъде оценена като способна да присъди рейтинг на съответната 

емисия,  т.е тя трябва да  фигурира в списъка на ЕОКЦКП. Ако емитентът не 

отговори на това условие този факт задължително се документира. Целта е 

създаването на мрежа от по-малки агенции, които не само да „разбият“ 

настоящия олигопол, но и да дават възможност за по-разнообразни модели за 

оценка и съответно по-обективни рейтинги. 

 Преодоляване на  процикличната реакция при определяне на суверенните 

рейтинги чрез ротация и създаването на Европейска агенция за кредитен 

рейтинг. 

Суверенните рейтинги се преразглеждат на всеки 6 месеца, те трябва да се 

„присъждат по начин, който гарантира, че е извършен анализ на индивидуалната 

специфика на определена държава-членка.“
10

. Забраняват се изявленията за 

преразглеждане на конкретна група страни, ако те не са придружени с публично 

оповестени индивидуални национални доклади. ЕК обмисля и варианта за създаване 

на Европейска рейтингова агенция, която прозрачно и независимо да оценява 

състоянието на страните членки и до  31 .12.2014г Комисията предстои да се 

произнесе относно това предложение. Очаква се обаче тази идея да бъде 

отхвърлена, поради недостатъчен инвеститорски интерес, който да създаде 

първоначалния фонд. 

 

 Забрана на консултантската дейност от страна на АКР 

В приложението та регламента е записано, че нито агенциите за кредитен 

рейтинг, нито лицата, които пряко или косвено притежават най-малко 5 % от 

капитала или правата на глас в АКР  не предоставят на оценявания икономически 

субект консултантски услуги по отношение на корпоративната или правна 

структура, активите, пасивите или дейността  му. Така Комисията слага край на 

порочната практика АКР да влияят върху процеса на секюритизация, а после да 

оценяват „продукти“, формирани под собствените им напътствия. 

 

4.Заключение 

Рейтинговите агенции безспорно са необходими за нормалното 

функциониране на съвременните финансови пазари. Проблемът е, че слабите 

места в тяхната дейност дълго време бяха пренебрегвани, въпреки десетките 

случаи на фалити и кризи. Едва в края на 2007 год. и настъпилата в последствие 
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 Чл.8, Регламент (ЕС) ѐ 462/2013 на Европейския парламент и Съвета от 21 май 2013 година 
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световна финансовата криза,обществото и регулаторите  започнаха да обръщат 

внимание. Последствията от слабия контрол върху АКР бяха толкова сериозни,че 

те в последствие доведоха  до промяна на дотогавашното статукво. Трябва да се 

отчете,че бяха взети мерки, но въпросът доколко те са ефективни и дали те вече 

не водят до другата крайност- тази на свръхрегулация, остава отворен. Европа 

също направи своя избор и така от 2008 год., когато целият контрол се е 

изчерпвал с доброволно спазване на Кодекса за поведение на Международната 

организация на комисиите за ценни книжа, до сега предприе редица действия, 

които поставиха рейтинговите агенции в строго законодателни рамки. Времето 

ще покаже дали решенията на Европа водят действително до по-прозрачни и 

независими агенции или само до повърхности изменения. 
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Финансовиыт контрол на Сметната палата  

вцрут дейността на политихеските партии в Бцлгариы 

 

Мариана Илиева - студентка III курс, специалност Финанси, УНСС- София 

 

Резюме: Докладът включва анализ и оценка на финансовия контрол на Сметната 

палата върху дейността на политическите партии в България  и предложения за  

възможни решения за подобряване на този контрол, както и прилагането на 

адекватни мерки при евентуални нарушения от страна на политическите партии. 

 

Abstract: This reports includes analysis and valuation of the financial control, executed by 

the National Audit Office, in regard to the activities of Bulgaria’s political parties. In addition, 

it offers some possible solutions for raising the quality of this control, as well as the 

application of adequate measures in case of violation by the political parties. 

 

Ключови думи: финансов контрол, Сметна палата, политическа партия, одит, 

субсидии, закон 
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Изложение 

1. Основни понятия по темата „Финансовият контрол на Сметната палата върху 

дейността на политическите партии в България“. 

Сметната палата е колективен орган, който осъществява външен одит на 

бюджета и ефективното управление на публичните средства и дейности съгласно 

Закона за Сметната палата и международните одитни стандарти, като се 

предоставя на Народното събрание обективна информация за това.
1
 Сметната 

палата осъществява и финансов контрол, което представлява „всяка форма на 

контрол, свързана с управлението на публични средства и дейности, 

осъществявана чрез специализирани правомощия и процедури, включително 

бюджетен контрол, финансов инспекционен контрол, данъчен контрол, митнически 
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 Закон за Сметната палата - чл.1 и чл.5 
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контрол и други подобни“
2
 върху дейността на политическите партии. Това са 

„доброволни сдружения на граждани с избирателни права съгласно българското 

законодателство, които използват демократични средства и методи за 

постигане на политическите си цели“
3
. Съгласно Закона за политическите партии 

преди представяне на финансовите отчети пред Сметната палата тези отчети 

подлежат на независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор, 

ако политическата партия през отчетния период е получила или изразходвала суми 

и/или друго имущество на стойност над 50 000 лв. Законът за Сметната палата 

дефинира ясно що е то финансовият одит, а именно „изразяване на независимо 

мнение доколко годишният финансов отчет на предприятието дава вярна и 

честна представа за неговото финансово състояние и имущество в 

съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност“ . 

С разработения доклад се има за цел да се представи същността на 

контрола на Сметната палата върху политическите партии, доколко този 

контрол е надежден, достатъчен и ефективен и дава ли ни ясна представа ясна 

представа как партиите в България изразходват предоставените им безвъзмедно 

отпуснати парични средства от държавния бюджет, наречени държавни субсидии, 

за осъществяване на основната им политическа дейност. 

2. Идентификация на прилагания контрол. 

В тази част от доклада е представена процедурата по осъществяване на 

финансовия контрол върху политическите партии, установените принципи и 

евентуални санкции при неправилното и незаконосъобразно действие на 

политическите партии. 

Съгласно Закона за счетоводството при изготвяне на годишните си 

финансови отчети е необходимо политическите партии да прилагат двустранно 

счетоводно записване. При разглеждане на отчети от предходните години обаче 

се вижда, че от някои политически партии това не е спазено и същото не е 

отразено към регистъра на партиите, представили в срок отчетите си до 31 

март, но в неправилна форма. Това би могло да се приеме като съществен 

недостатък на контрола на оторизирания орган, както и заобикаляне на 

изискванията за спазване на задължителната счетоводна форма. В Закона за 

Сметната палата ясно е посочено: „Годишен финансов отчет, който не отговаря 

на изискванията на ал. 1 и/или ал. 4 относно формата, съдържанието и начина на 

представянето му, както и когато не е придружен с декларацията по ал. 4, се 

смята за неподаден“. 

                                                           

2
 Закон за Сметната палата -Допълнителни разпоредби 

3
 Закон за политическите партии- чл.1 и чл.3 
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В 6-месечен срок от изтичането на срока за получаване на годишните 

финансови отчети на политическите партии Сметната палата извършва одит 

съгласно определени членове и алинеи от Закона за независим финансов одит и 

Закона за политическите партии, за да се установи необходимото съответствие 

между представените финансови отчети и действащото законодателство. 

Проследяват се направените разходи, приходи, държавни субсидии, използването 

на държавна респ. общинска собственост, както и участието в провеждани 

избори. При извършването на финансовия одит е необходимо да се спазват 

следните принципи от одитора: 

 независимост - необвързаност на регистрираните одитори с одитираната 

политическа партия; 

 обективност, безпристрастност и недопускане на предубеждение, 

конфликт на интереси или друго влияние, което да попречи на реалната 

преценка на одитора; 

 професионална компетентност, почтеност и професионално поведение; 

 конфиденциалност; 

 отговорност - регистрираният одитор е лично отговорен за изразеното от 

него мнениe.
4
 

В Закона за политическите партии е регламентирано задължителността 

за свободен достъп до отчетите,помещенияна и информацията на политическите 

партии по време на одита, като в чл.35, ал.3 е обяснена и самата процедура при 

евентуален отказ от проверка: „председателят на Сметната палата има право 

да издаде заповед за извършване на проверка на юридическото лице или на 

едноличния търговец във връзка с получаването на съответните данни. При 

възпрепятстване на проверката от юридическото лице или от едноличния 

търговец Сметната палата сезира органите на прокуратурата“. 

След извършването на одита се публикува доклад за одита на интернет 

страницата на Сметната палата. В доклада се прави анализ на годишните 

финансови отчети на политическите партии и се дават основни препоръки за 

подобряване на дейността им.Информацията от годишните финансови отчети е 

представена с точните стойности от счетоводния баланс, посочва се дали се 

спазват основните счетоводни принципи ,както и участието на партията в 

предишни избори.Последната точка от доклада е точка „Препоръки“, където 

повечето недостатъци от годишните финансови отчети са представени не като 

такива, а просто като препоръки /предложения/  и така не се взимат адекватни 

                                                           

4
 Закон за независимия финансов одит- чл.7 
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мерки за подобряване дейността на съответната политическа партия , 

отстраняване на нарушенията и тяхното санкциониране. 

За партиите, които не представят в срок отчета, или както бе посочено 

по-горе,  годишният финансов отчет се смята за „неподаден“ и политическите 

партии губят правото си да получават държавна субсидия до следващите 

парламентарни избори за народни представители
5
, като за тях се прилагат 

разпоредби съгласно гл.15 Данъчно-осигурителен контрол от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс. В тази глава на кодекса е разгледана 

процедурата по осъществяване на ревизията на дейността на политическите 

партии, изготвянето на необходимите ревизионни актове и представянето им в 

Националната агенция за приходите. 

Държавните субсидии се отпускат на политическите партии, „получили не 

по-малко от 1% от всички действително получени гласове на последните 

парламентарни избори“. Те се изплащат на четири равни транша през 

съответната година.Точната сума на субсидиите за отделната партии зависи 

от подкрепата от страна на избирателите, като „за един получен глас се 

предвижда субсидия в размер 5 на сто от минималната работна заплата за 

страната за текущата календарна година“
6
. Предвид размера на субсидиите за 

отделните партии би следвало да се проследи действителното изразходване на 

тези средства. В Закона за политическите партии обаче единствено е посочено 

за какво партиите евентуално биха направили своите разходи и съответно в 

никой от законите не е конкретно отразено дали по някакъв начин Сметната 

палата би могла, в състояние ли е и изобщо и има ли право да контролира 

ефективно ли се изразходват тези държавни пари, които са под формата на 

субсидии за политическите партии в България. 

Не би следвало да се пренебрегва и факта, че държавни субсидии се 

отпускат на политически партии, които не са част от Правителството и по 

никакъв начин не носят политическа отговорност. За някои от тях сумите 

възлизат на близо на 1 млн. лв. Вероятно много хора биха си задали въпроса 

справедливо ли е това и не е ли необходимо колективният орган в лицето на 

Сметната палата да са намеси и да се вземат съответните мерки за по-засилен 

контрол върху употребата на тези парични средства. Към момента обаче този 

казус е регламентиран като част от Закона за политическите партии и там не е 

предвидена точка, която да разглежда именно изразходването на самите 

субсидии. 

                                                           

5
 Закон за политическите партии-чл.36,ал.1 

6
 Закон за политическите партии-чл.27,ал.1 
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В настоящото изложение са приложени няколко мнения относно размера на 

държавните субсидии и правомерното им изразходване: 

 Според Борислав Цеков-юрист, председател на УС на Института за 

модерна политика, депутат от 39-то Народно събрание- партийните 

субсидии са „лош закон или лоша практика“, тъй като в закона се дава 

субсидия на самата партия.Възниква обаче случай, когато депутатът се 

прехвърля от една в друга политическа формация и паричните средства 

преминават към нея- „народният представител донася не само картата си 

за гласуване, но и порция държавни средства“
7
. Това действие не се осъжда 

и контролира по никакъв начин. 

 Депутатът от „Коалиция за България“ Георги Кадиев нееднократно внася 

предложение за намаляване на държавните субсидии с 20% от сегашния им 

размер или близо с 8 млн.лв.Така една част от субсидиите ще се дават при 

достатъчен брой действително получени гласовете, а останалите при 

успешно взет мандат. „За съжаление, това е един от добрите бизнеси в 

България-това да правиш и да се явяваш на избори не с цел да правиш 

политика, а просто да получаваш субсидии.“
8
 Също се изказва и явното 

недоволство от липсата на контрол при изразходването на тези средства, 

защото това са средства преди всичко от българския 

данъкоплатец.Вниманието е насочено към оторизирания контролен орган- 

Сметната палата и необходимостта от промени в законодателството с 

цел по-ефективен контрол върху дейността на множеството политически 

партии.    

 Народният представител от "Коалиция за България" от Видинския регион 

Филип Попов се изказва по повод държавните субсидии във връзка с 

подписките във Видин и Враца през месец април 2014 г. за организиране на 

референдум „За или против субсидиите за партиите“:“Смятам, че 

държавата следва да субсидира политическите субекти, в лицето на 

политическите партии с оглед на това да се избегнат възможните 

корупционни схеми. Поради тази причина е създаден подобен закон и е 

измислена тази процедура. Тази субсидия, обаче е за извършването само и 

единствено на политическа дейност. Не мисля, че трябва да се премахне 

държавното финансиране и субсидиране на политическите партии. 

                                                           

7
 Борислав Цеков пред в.“Труд“ 

8
 Георги Кадиев-интервю с радио „Фокус“ 
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Махането на 1 лев от субсидията пак е една крачка напред към намаляване 

на тази субсидия"
9
 

 Според председателя на Института за развитие на публичната среда 

Антоанета Цонева „средната субсидия за политическа партия в Европа е 

3,50 евро на глас, докато у нас е 12 лева“. 

От тези изказвания ясно се вижда едно общо недоволство от прекаленото 

изразходване на държавни средства за субсидиране на политическите партии и за 

все по-голямата необходимост от радикални мерки в тази област. 

Като допълнение към предходната разпоредба от Закона за политическите 

партии е регламентирано, че „при установени от органите на Сметната палата в 

процеса на одита нарушения на политическа партия при набирането или 

разходването на средства, при управлението на предоставеното имущество или 

при финансовата отчетност с решение на Сметната палата докладът в 

съответната му част, както и събраните доказателства се изпращат на 

Софийската градска прокуратура в 7-дневен срок от приемането му“
10

. В този 

член от закона от една страна са посочени най-тежките последствия на пръв 

поглед при неправомерна дейност, но от друга страна не са ясни какви санкции 

биха се наложили от Софийската градска прокуратура, дали те нямат да бъдат 

обжалвани или още самите доказателства биха били отхвърлени като 

недостатъчни и недостоверни. 

В заключение Сметната палата издава удостоверения за представените 

и/или непредставените в срок годишни финансови отчети на политическите 

партии за последните три години.С този документ политическата партия се 

регистрира за участие в изборите. 

3. Предложения за по-надежден финансов контрол върху дейността на партии от 

Сметната палата и своевременни решения в тази област. 

В досегашната част на доклада са представени основните проблеми, които 

се пораждат във връзка с финансовия контрол на Сметната палата върху 

дейността на политическите партии.В тази точка са представени основни 

предложения за подобряване на прилагания контрол чрез адекватни мерки. 

В одита на Сметната палата за проверка на годишните финансови отчети 

са приложени препоръки към политическите партии, отнасящи се предимно за 

счетоводната политика и някои основни счетоводни разпоредби.Биха могли обаче 

да се дават и предложения за реализирането на безвъзмездно получените 

финансови средства от държавата с цел постигането на основните политически 

цели, т.с. използването им по предназначение.Финансовият контрол на Сметната 

                                                           

9
 Филип Попов-интервю с Лидия Димитрова от Българско национално радио 

10
 Закон за политическите партии—чл.36,ал.2 
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палата би могъл да се определи като по-скоро формален и не дотолкова надежден 

и при необходимост- санкциониращ.Това от своя страна неминуемо води до 

подценяването на оторизирания орган и неточното спазване на приетите 

закони.Би могло в Закона за Сметната палата и Закона за политическите партии 

да бъде по-подробно обяснено как се извършва финансовият контрол на 

партиите.Необходимо е прилагане на допълнителни мерки при извършването на 

одита и невъзможност за прикриване на допуснати нарушения.Така ще се засили 

общественото доверие в колективния орган и не биха се пораждали съмнения- 

извършва ли се изобщо някакъв контрол, проверяват ли се годишните финансовите 

отчети на всички политически партии.На дневен ред стои и въпросът с 

държавните субсидии и използването на държавна и общинска собственост. 

Единствено, ако изключим чл. 36 от Закона за политическите партии за 

изпращането на одитния доклад в Софийската градска прокатура, най-тежко 

„наказание“ за партиите е „спирането на държавните субсидиии до следващите 

парламентарни избори при непредставяне в срок годишен финансов отчет“
11

. 

Налага се също и  имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. „Ако дадено 

лице възпрепятства извършването но одита от Сметната палата му се налага 

глоба между 1000 и 2000 лв. Получените средства и имущества в нарушение на 

този закон се отнемат в полза на държавата.“
12

 

По отношение на държавните субсидии за политическите партии биха 

могли да се вземат мерки за постепенното им намаляване, докато общата 

отпускана сума не стане наполовина от досегашния си размер.Освен това не би 

следвало политически партии, които не са част от Правителството да 

получават огромни суми или въобще държавни пари, тъй като те не носят 

политическа отговорност.По този начин биха се спестили значителни средства 

от държавния бюджет за други цели.Би могло да се въведе система на всеки три 

месеца всяка една партия да предоставя отчет пред Сметната палата за какво 

именно е похарчила предоставените и субсидии.След необходимите проверки от 

компетентните органи тези отчети следва да се публикуват на официалната 

интернет страница на Сметната палата и всеки един гражданин да има свободен 

достъп до тях, защото част от тези безвъзмездно отпуснати средства са  

получени от българския данъкоплатец.С помощта на по-редовния контрол ще се 

спре евентуалното неправомерно използване на държавните пари и ще се повиши 

доверието в държавните органи.Възможно е и след приключване на календарната 

година политическите партии да връщат неусвоените държавни субсидии в полза 

на бюджета за следващата година или тези финансови средства да се насочват 

                                                           

11
 Закон за Сметната палата 

12
 Официален сайт на Сметната палата-контрол партии 



 

660 

 

към други приоритетни области, свързани с управлението на страната и 

подобряване условията за живот на гражданите.За приоритетни области може да 

се определят образованието с цел намаляване на емиграцията, разкриването на 

нови работни места, нарастването на минималната и средната за страната 

работна заплата.Тук Сметната палата като контролен орган също има своята 

роля- да проследи дали действително след приемане на постановление за 

преразпределението на средствата те се използват в посочената област по 

предназначение.  

Предложенията във връзка с по-надежден финансов контрол на Сметната 

палата биха подобрили и засилили функциите на контролиращия колективен орган, 

а своевременните решения и прилагането на бързи и адекватни мерки при 

извършването на одита на финансовите отчети биха предотвратили повторни и 

бъдещи нарушения от страна на политическите партии. 
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Резюме 

Този доклад има за цел да привлече внимание върху връзката между прозрачността 

на банковата система в България и промените в нагласите на потребителите и 

инвеститорите. Тя е от важност за българската икономика имайки предвид 

резките промени в бизнес климата през третото тримесечие на 2014 

година,последвало криза на банковото доверие.Докладът извежда на преден план 

проблема за несигурността в икономиката, предизвикана от липсата на яснота за 

правителствените мерки, касаещи възникналата ситуация. 

Abstract 

This paper aims to focus the attention of the reader on the connection between 

transparency in the banking sector in Bulgaria and the changes in consumer and investor 

confidence. This relation is important to the Bulgarian economy given the sudden changes 

in the business climate in the third quarter of 2014 following the banking trust crisis. The 

paper attempts to bring up the problem of the insecurity in the economy that is caused by 

the uncertainty around government reactions to the problem at hand. 

Ключови думи: Прозрачност, Потребителско доверие, Инвеститорско доверие, 

Бизнес климат 

Key words : Transparency, Consumer confidence, Investor confidence, business climate 
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Прозрачност 

 Тя е степен до която инвеститорите имат готова информация до всякаква нужна 

им финансова информация за дадена компания – цени, пазарен дял, финансови 

отчети.Класическа дефиниция на прозрачността е когато „много неща се знаят 

от много хора“. Прозрачността стои в основата на всеки свободен и ефективен 

пазар.
1
 

Според ЕЦБ това означава, че централната банка предоставя на широката 

общественост и на пазарите открито, ясно и своевременно пълна информация 

относно стратегията, оценките, решенията, свързани с водената от нея 

политика, както и прилаганите процедури. Днес повечето централни банки, 

включително ЕЦБ, считат прозрачността за изключително важна. Това важи 

особено за рамката им на парична политика. ЕЦБ отдава изключително голямо 

значение на ефективното общуване с обществеността.“ Според ЕЦБ 

прозрачността в банковата сфера носи три основни ползи за обществото : 

доверие, предсказуемост и самодисциплина на институциите.  

Доверие 

ЕЦБ вдъхва доверие като ясно информира за мандата си и за това как изпълнява 

задачите си. Когато ЕЦБ е възприемана като способна и мотивирана да 

осъществи мандата на политиката си, очакванията за цените са добре 

стабилизирани. Редовната информация за оценката на дадена централна банка 

относно икономическата ситуация е особено полезна. За централните банки също 

така е полезно да бъдат открити и реалистични за това какво паричната 

политика може да направи и дори още по-важно, какво не може да направи. 

Самодисциплина 

Силната решителност за поддържане на прозрачност налага самодисциплина на 

тези, които разработват политиките. Тя гарантира, че техните решения, 

свързани със съответните политики, и обясненията им са последователни във 

времето. Улесняването на обществения контрол над дейностите по паричната 

политика, стимулира още по-силно органите за вземане на решения да изпълняват 

мандатите си по най-добрия начин. 

                                                           

1
 http://www.investopedia.com/terms/t/transparency.asp 
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Предсказуемост 

ЕЦБ публично обявява стратегията си за паричната политика и съобщава 

редовната си оценка на икономическото развитие. Това помага на пазарите да 

разберат систематичния модел на реакция от страна на паричната политика по 

отношение на икономически промени и шокове. Тези действия правят 

политическите ходове по-предсказуеми за пазарите в средносрочен план. Така 

пазарните очаквания могат да се формират по-ефективно и точно. 

Ако пазарните участници могат като цяло да предвидят ответните действия на 

компетентните органи, това позволява бързо прилагане на промените в 

паричната политика във финансови променливи. По този начин може да се скъси 

процеса, чрез който паричната политика се пренася в решения, свързани с 

инвестициите и потреблението. Това може да ускори необходимото икономическо 

приспособяване и потенциално да увеличи ефективността на паричната 

политика.
2
 

Индексът на потребителското доверие 

Това е индикатор, създаден да измерва увереността на потребителите, която по 

дефиниция е степента на оптимизъм спрямо състоянието на икономиката. Тази 

психическа нагласа потребителите изразяват чрез спестяването и 

потреблението си. Потребителското доверие не се измерва в глобални мащаби. 

То се следи на национално равнище и спомага да се предвиждат основните 

икономически тенденции.
3
 

Индикатор на икономическа оценка (ESI) 

Това е индикатор съставен от пет секторни индикатори на доверие с различна 

тежест : Индекс на индустриално доверие, Индекс на доверие в услугите, Индекс 

на потребителско доверие, Индекс на доверие в строителството и Индекс на 

доверие в търговията. Индикаторите на доверие са сезонно изгладени 

инструменти за измерване на променливи, които се съставят в следствие на 

анкета, която е тясно свързана с обекта на изследване. Анкетите са дефинирани 

от Съвместната хармонизирана програма на ЕС за бизнес и потребителски 

проучвания. ESI се изчислява като индекс със средна стойност 100 и стандартно 

отклонение от 10 над фиксиран стандартизиран пробен период. Данните се 

                                                           

2
 https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/transparency/html/index.bg.html 

3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_confidence_index 
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съставят съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности 

в Европейската общност.
4
 

 

Проблеми 

 

„Репутацията на една банка за почтеност, щедрост и цялостно обслужване е най-

важният й актив, по-ценен от който и да е финансов актив.Освен това 

репутацията на фирмата е като жив организъм, който може лесно да се нарани и 

който се нуждае от специални грижи. Той основно се влияе от човешките 

разбирания и поведение.“ – Зигмунд Варбург.
5
 

 

За втори пореден месец доверието в банковата система спада, сочат данни от 

национално представително за населението над 18-годишна възраст изследване 

на „Галъп интернешънъл”, проведено между 1 и 6 август 2014 г. Регистрира се ниво 

на недоверие от 53% (доверието е 27%). Тези стойности се отчитат за първи път 

от началото на март 2013 г., когато имаше обща криза на доверието в 

институциите, свързана с февруарските протести. След проблемите с 

банковата ни система през 1996 - 97 г. почти двадесет години финансовите ни 

институции като цяло бяха устойчив фактор на стабилност както в 

икономически план, така и на равнището на масовото съзнание. Кризата с КТБ и 

ПИБ обаче е преобърнала нагласите и тенденциите в момента са негативни.
6
 

                                                           

4
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/table/description.jsp 

5
 Dolan, C., Can we restore integrity to the financial sector? ,November 2012 

6
 http://www.gallup-

international.bg/bg/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
/2014/199-Data-on-the-Banking-System 
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Негативни данни за Индикатора на икономическа оценка ESI можем да открием и в 

данните на Евростат. 
7
 

 

Месец Април Май Юни Юли Август Септември 

Стойност 100.8 104.1 102.9 102.3 99.8 96.9 

 

Индексът отчита постепенен спад на ESI сигнализиращ за влошаване на бизнес 

климата. 

  

 „Вече не корупцията, а стабилността става основен проблем за инвеститорите 

в България. Ако преди години първият въпрос на компаниите, които проучват 

възможностите за инвестиции, е бил свързан с нивото на корупцията, то днес 

тази тема е изместена на трето място. Преди това е въпросът за 

                                                           

7
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=teibs010 
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стабилността и за квалифицираните кадри.“
 8

 Това е мнението на Валентин 

Георгиев, изпълнителен директор на Американската търговска камара в България. 

 

Тези данни и изказвания са изключително актуални на фона на бушуващата за 

пореден месец криза с четвъртата по големина банка в България. На 20ти Юни 

Българска Народна Банка пое контрола над Корпоративна Търговска Банка.В среда 

лишена от информация сред българското общество се възцари объркване.Близо 

седмица по-късно започна и атаката срещу Първа Инвестиционна Банка, която 

успя да получи съдействието на изпълнителната власт и да издържи на внезапно 

създалото се напрежение. За него допринесоха и хаотичните изказвания на 

различни политици и общественици.От тази заветна дата насам българският 

гражданин стана ням свидетел на едно ежеседмично надприказване по темата от 

основните политически партии, прокуратурата и БНБ. В създалата се атмосфера 

на объркване и смут обществото е облъчено с разнообразна информация по случая, 

която създава не увереност и спокойствие, а точно обратното – хаос и 

объркване. Четири месеца по късно в обществото има ясно изразени нагласи по 

темата, но политическата обстановка до голяма степен остава същата. 

Въпросите за създалата се ситуация всеки ден се множат, но никой не се наема да 

даде отговори. В публичното пространство се хвърлят всякакви сценарии за 

действия на държавата относно КТБ но все още действия не са предприети. За 

страничния наблюдател ситуацията изглежда безизходна, а това навява 

песимизъм. Липсата на решителност в действията на правителството, 

политиците и компетентните органи става причина крехкото, едвам забележимо 

икономическо възстановяване да се изпари. В международен план пък 

инвеститорите забелязват една нестабилност в цяла Европа – потребителското 

доверие в Германия се топи заради Украинската криза
9
, Евростат отчита 

влошаване на бизнес климата за Европейския съюз 
10

. На фона на една регионална 

нестабилност България се откроява с критични вътрешни проблеми, които 

допълнително влошават перспективите за страната. 

 

Липсата на прозрачност в действията на българските институции създаде 

перфектната обстановка, в която серия СМС атаки успешно подкопаха доверието 

в Първа инвестиционна банка, както и в целия банков сектор, предизвиквайки 

рязък спад на депозитите в системата. Отсъствието на яснота какво прави 

                                                           

8
 

http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2014/09/30/2389878_nepredvidimostta_v_bulgariia_plashi_investitor
ite/ 
9
 http://www.vesti.bg/novini/potrebitelskoto-doverie-v-germaniia-otnovo-spada-6023298 

10
 http://www.fxstreet.com/economic-calendar/event.aspx?id=2c9a8236-303f-4a10-aec4-0f568c170d1f 
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държавата по въпроса стана причина за протести, а тромавите действия на 

институциите дадоха възможност да бъдат нанесени преодолими щети. 

Разпространяването на информация (слухове) „от уста на уста“ в интернет 

пространството – пряк резултат от липсата на прозрачност и ненавременно 

позоваване на Чл.152 „а” от Закона за кредитните институции, на базата на 

който тези канали на информация можеше да бъдат пресечени преди сериозно да 

подкопаят доверието в системата. Това допълнително съдейства липсата на 

прозрачност да прерасне в ръст на недоверието към институциите, а също така 

и забавяне на потреблението. 

Националната статистика отчита за пореден път дефлационни тенденции в 

българската икономика. Все още има неяснота относно следващото 

правителство и още по-голяма неяснота какви мерки ще предприеме то относно 

кризата с КТБ. За съжаления няма и данни за фактическото състояние на 

кредитната институция. Пред висшите държавници стои въпросът как могат да 

възвърнат доверието в себе си и в банковия сектор. Един от ефективните начини 

е да се търси надзорен механизъм, който да подсигури прозрачността на 

кредитните институции. Европейската централна банка (ЕЦБ) се подготвя да 

поеме нови задачи в областта на банковия надзор в рамките на единния надзорен 

механизъм (ЕНМ). ЕНМ ще създаде нова система на банков надзор, включваща 

ЕЦБ и националните компетентни органи на участващите държави от ЕС. Те 

включват държавите от ЕС, чиято парична единица е еврото, както и онези, 

чиято парична единица не е еврото, но са решили да установят тясно 

сътрудничество с единния надзорен механизъм.
11

 

Имайки предвид по-високото доверие към европейските институции спрямо 

местните, един такъв ход би донесъл по-висока степен на спокойствие и 

сигурност в родните банки като резултат от по-голямата степен на контрол 

върху тях. Предприемането на такова действие ще принуди БНБ да работи в дори 

още по-тясно сътрудничество с ЕЦБ. Ако България стане част от ЕНМ, то ЕЦБ би 

наблюдавала трите най-големи български банки и дъщерните дружества на 

големи европейски, докато останалите остават под надзора на БНБ, но в тясно 

сътрудничество с евронадзора. Не липсват и рискове при подобно решение: „Което 

сътрудничество би могло да се изроди в прехвърляне на топката, да размие 

отговорността и всъщност да намали надзора и неговото качество върху 

поднадзорните банки.“
12

 ЕНМ не е панацея за проблемната ситуация в България. 

Очаква се механизмът да заработи към края на 2014 година. Да се разчита само и 

                                                           

11
 https://www.ecb.europa.eu/ssm/html/index.bg.html 

12
 Десислава Николова, икономист:  
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единствено на него би означавало риск да бъдат нанесени допълнителни щети 

върху българската икономика и доверието на потребителите. Към момента в 

публичното пространство не липсват варианти за изход от кризата с КТБ, но те 

нито са подложени на анализ, нито са станали предмет на публичен дебат. В 

същото време социологически проучвания сочат, че голяма част от населението 

на страната Според изследване на агенция АФИС 74% от тях са категорични, че 

трябва да бъдат компенсирани само депозитите до 100 000 евро, които са 

гарантирани по закон.
13

 В това проучване институциите биха могли да намерят 

упование за предприемане на конкретни действия касаещи банката, попаднала под 

финансов надзор. Разбира се съществува и вариант изчакването на взимане на 

решение да продължи поради нерешителността на политическите партии и 

институции. За съжаление това няма да направи крайното решение по-правилно, а 

по-скоро ще затвърди песимизма у потребители и инвеститори.  

Като заключение този доклад изтъква липсата на прозрачност в банковата 

система, дължаща се до голяма степен на недостатъчно ефективен контрол и 

ниската степен на информационна обезпеченост на обществото. Пред 

компетентните органи стоят редица изходи от ситуацията – от търсене на 

помощ от европейски институции до осланяне на общественото мнение. Но 

въпреки това решителност липсва, а за обществеността остава да чака със 

затаен дъх развръзката на ситуацията, насрочена за 20 Ноември 2014 година.
14
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Аннотация 

В статье рассмотрено сущностную характеристику понятия «логистический 

менеджмент». Осуществлена оценка логистического менеджмента предприятий 

Украины. Предложены направления совершенствования логистического менеджмен-

та предприятия. Осуществлено обоснование введения должности менеджера по 

внутренней логистики на современных предприятиях.  

Ключевые слова: логистика, логистический менеджмента, логистическая 
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Abstract 

The article discusses the essential characteristics of the concept of "logistics 

management". The estimation of logistic management of enterprises in Ukraine. Suggested 

ways of improving logistics management company. Carried rationale for the position of 

manager for internal logistics in modern enterprises.  
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В условиях рыночной экономики, для которых характерно обострение 

конкурентной борьбы между различными товаропроизводителями 

актуализируются вопросы повышения эффективности деятельности предприятия, 

что связано с необходимостью внедрения концепции логистики как инструмента 

оптимизации различных видов потоков и снижения издержек предприятия. В 

условиях современного развития экономики необходим инструментарий 

логистического менеджмента, задачей которого будет управление 

логистическими потоками предприятия в пределах логистической цепи 

«снабжение - производство - складирование - сбыт». В современные научной 

литературе разработан целый ряд исследований, касающихся проблематики 

логистического управления современными предприятиями.  

Проблемам логистического менеджмента на предприятии посвящены 

работы таких ученых как Б. Аникина, В.Алькемы, А. Гаджинского, Е. Крикавского,                   

Р. Лариной, Б. Миротина, М. Окландера, В. Сергеева, О.Сумця, О.Тридида и др. Такая 

ситуация свидетельствует о том, что, несмотря на многочисленные научные 

исследования отечественных ученых, научные достижения которых имеют 

большое научное и практическое значение в сфере реализации основных принципов, 

методов, функций логистического менеджмента, в современной практике 

отечественных предприятия сложилась неблагоприятная ситуация с их реализации 

в практической деятельности.  

Основным направлением таких исследований является рассмотрение 

сущностной характеристики понятия «логистический менеджмент», 

исследование его функций и внедрение в практической деятельности предприятия. 

Анализ литературных источников по рассмотрению сущностной характеристики 

понятия «логистический менеджмент» позволяет выделить следующие подходы к 

дефиниции этого термина (табл. 1). 

В результате рассмотрения мнений ученых относительно понятия 

логистического менеджмента, к основным признакам, которые ими положено в 

основу этого понятия можно отнести следующие:  

- управление потоками предприятия;  

- функции управления;  

- деятельность, направленная на получение прибыли;  

- управление логистической цепочкой;  

- управленческие решения.  
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Таблиця 1 

Исследования понятия «логистический менеджмент»* 
Група науковців Змістове наповнення поняття «логістичний менеджмент» 

Е. Крикавский 

 

 

 

Логистический менеджмент - это менеджмент в логистических 

системах на основе теории логистики и понимание этого термина 

«основывается на интеграции логистики и менеджмента в форму« 

логистико-менеджмента» как комплексной локализованной системы 

управления материальными и информационными потоками» [1]. 

Д. Дж. Бауерокс, 

Д. Дж. Клосс 

Сущность логистического менеджмента заключается «в создании и 

налаживании таких систем управления потоками материальных ресурсов, 

незавершенного производства и запасов готовой продукции, которые 

служили бы опорой для деловой стратегии подразделения» [2].  

В. Украинцев Логистический менеджмент представляет собой синтез основных 

управленческих функций, в частности, планирования, организации, 

контроля и регулирования потоковых процессов в хозяйственных 

структурах для достижения общесистемных целей с наименьшими 

затратами  [3]. 

В. Сергеев Логистический менеджмент определяется синергией основных 

управленческих функций (организации, планирования, регулирования, 

координации, контроля, учета и анализа) при достижении целей 

микрологистической системы. Логистический менеджмент - это 

определенная иерархия управленческого персонала [4]. 

Б. Аникин Организация логистического менеджмента рассматривается как три 

вида деятельности - централизация, децентрализаця и смешанное 

управление [5]. 

Б. Уотерс Логистический менеджмент относится только к управлению некоторыми 

цепями поставок [6]. 

А. Долгов Логистический менеджмент - это деятельность, направленная на 

получение прибыли путем создания и реализации определенной продукции 

или услуги [7]. 

Л. Белоусов Логистический менеджмент - это определение, принятие и организации 

выполнения управленческих решений по логистическим операциям в 

логистических системах коммерческого посредничества » [8]. 

* - составлено на основе [1-8] 

Хотя указанные в табл. 1 концепции логистического менеджмента 

предприятия имеют ряд преимуществ, однако они нуждаются в некоторых 

уточнений и конкретизации, в частности:  

- считаем, что объектом логистического менеджмента является 

логистический поток. Под логистическим потоком понимаем совокупность 

материального, информационного, финансового и др. потоков, которые движутся в 

пределах логистической цепи;  

- логистический менеджмент предприятия не должен ограничиваться 

реализацией частных логистических целей, а должен способствовать 

устойчивому экономическому росту предприятия в целом;  

- инструментарий логистического менеджмента должен быть направлен на 
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оптимизацию различных видов потоков, результатом которой должно стать 

уменьшение логистических издержек предприятия.  

Учитывая выше поданное под логистическим менеджментом будем 

понимать совокупность управленческих функций, методов и форм управления 

предприятием, реализация которых направлена на оптимизацию финансовых, 

материальных, информационных и др. потоков в пределах логистической цепи 

«снабжение - производство - складирование - сбыт» для обеспечения устойчивого 

экономического роста предприятия.  

Анализируя логистический менеджмент украинских предприятий, можно 

отметить разделение общего процесса производства на выполнение отдельных 

логистических функций. Такая организация позволяет быстрее решать текущие 

проблемы, реагировать на изменения заказчика, улучшить контроль производст-

венной деятельности. Предприятия разделяют основные логистические функции 

на: логистика планирования, мотивация работников к оптимизации логистических 

потоков, организация, контроль, поставки, складирования, транспортировки, 

распределительная и информационная логистика. Детализация и группировки задач 

для каждой из логистических функций упрощает процесс контроля над 

широкомасштабным производством. С целью эффективной организации таких 

логистических функций применяют новейшие бизнес-модели и подходы. Особенно 

это касается логистики планирования, снабжения и складирования.  

Планирование логистики на предприятиях заключается в том, чтобы объем 

продукции и ее структура полностью соответствовали платежеспособному 

спросу клиентуры и потребностям собственного производства. План логистики 

согласно интегральной и синергетической функций включает необходимые 

подробные данные и содержит описание и оценку параметров совместной 

деятельности с учетом снабженческо-сбытовых рисков функциональных служб: 

снабженческо-траспортной  цепи, материально-технического снабжения, 

производственно-транспортной технической цепи и транспортно-сбытового 

производства. 

Процесс планирования предусматривает следующие этапы: исследование 

рынка сырья и материалов, определение потребности предприятия по всей 

номенклатуре потребляемых материалов, составление плана закупок материалов 

и стоимостный анализ заготовительного предприятия.  

Современные предприятия выделяют следующие преимущества применения 

логистической концепции «точно в срок»:  

- сокращение запасов на всех стадиях логистического цикла;  

- сокращение складских площадей;  

- активное участие и повышенная мотивация работников;  

- высокая прибыль и производительность логистической системы;  
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- высокое качество обслуживания;  

- своевременная доставка;  

- высокая гибкость логистической системы.  

Однако, применение данной концепции на предприятиях имеет и 

недостатки:  

- низкие запасы делают любые сбои в работе логистической системы 

критическими;  

- существует нарушение сроков поставки;  

- наличие ошибок и сбоев в передаче информации между заказчиком и 

поставщиками.  

Для оценки уровня развития логистического менеджмента предприятия 

предлагаем применение следующих методик [9]: оценка уровня развития 

логистической деятельности предприятия по функциональным направлениям; 

оценка уровня логистизации персонала предприятия. Первая методика 

предполагает расчет показателя логистизации функциональных направлений: 

 

Рл/ф= (ЧФл/ЧФ)Чα1Ч100%, 0 ≤ α1 ≤ 1 

де Рл/ф - уровень логистизации функциональных направлений логистической 

деятельности;  

ЧФл - количество функциональных направлений предприятия, использующие 

логистический подход;  

ЧФ - общее количество функциональных направлений;  

α1 - коэффициент, учитывающий реальный уровень развития логистической 

деятельности предприятия (устанавливается эмпирическим путем).  

Данная методика показывает степень охвата логистическим подходом 

сфер деятельности предприятия и уровень их логистической интеграции.  

По второй методике оценка уровня развития логистической деятельности 

осуществляется на основе определения доли персонала логистической службы 

предприятия в общей структуре кадров: 

Рл/п= (ЧПл/ЧП)Чα2Ч100%, 0 ≤ α2 ≤ 1, 

де Рл/п - уровень логистизации персонала предприятия;  

ЧПл- численность персонала отдела логистики предприятия;  

ЧП - общая численность персонала (численность основного, 

квалифицированного персонала);  

α2 - коэффициент потерь рабочего времени, учитывающий выполнение не 

характерных для подразделения функций (устанавливается эмпирическим путем).  

Приведенные методики полезны при анализе степени использования 

логистического подхода на промышленном редприятии и позволяют без 
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значительных затрат ресурсов и времени получить общую оценку логистической 

деятельности хозяйствующего субъекта.  

Исследуя опыт отечественных предприятий в сфере внедрения 

логистического менеджмента, считаем, что основным стратегическим 

ориентиром его совершенствования является оптимизация структуры отдела 

логистики через внедрение должности менеджера по внутренней логистики.  

Основными функциональными обязанностями менеджера по внутренней 

логистики должны быть:  

- разработка стратегии логистической деятельности с оптимальной 

мобилизацией финансовых, инвестиционных, материальных и трудовых ресурсов, 

разработка и реализация стратегии их использования;  

- осуществление реорганизации управления логистической деятельностью 

предприятия;  

- формулировки целей и задач, выделение направлений и видов логистической 

деятельности, умение оптимизировать графики проведения логистических кампа-

ний;  

- определение эффективной организационной структуры отдела логистики;  

- определение соответствия стратегиям развития логистической 

деятельности предприятия или организации современным тенденциям; выявления и 

учета объективных проявлений кризисных явлений, факторов среды, прямого и 

опосредованного влияния на их деятельность;  

- профессиональное и квалифицированное управление отдельными процес-

сами логистического бизнеса и функционирования логистического предприятия на 

рынке;  

- использование методов оптимального управления рисками, инструмен-

тами или средствами минимизации рисков в сфере логистического бизнеса; 

разработка и реализация на практике конкретных методов, средств и 

инструментов управления предприятием;  

- осуществление контроля и оценка результативности логистической 

деятельности предприятия, а также сравнение фактической эффективности 

организации с целевой; автоматизировать аналитические, планово-экономические 

и финансовые расчеты;  

- разработка и использование оптимальных и конкурентоспособных моделей 

анализа и бальных систем оценок эффективности функционирования логистичес-

кой системы предприятия или логистического подразделения компании;  

- профессиональная ориентация в современных логистических информацион-

но-коммуникационных системах, овладение новейшими технологиями сбора, 

обработки, хранения, преобразования и распространения информации;  
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- формирование системы информационного обеспечения логистической 

деятельности предприятия;  

- создание действенной системы коммуникации с отечественными и 

зарубежными партнерами, понимание этики делового общения; поиска потенциаль-

ных партнеров.  

Таким образом, совершенствование логистического менеджмента на 

предприятии путем внедрения должности с внутренней логистики позволит 

оптимизировать основные логистические процессы и повысить результатив-

ность деятельности предприятия в целом. 
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Анотация. В публикации подлежит рассмотрению сущность маркетинга 

предприятий сферы услуг, используемый маркетинговый инструментарий 

заведений санаторно-курортных услуг, а также принципы маркетингового 

управления заведениями сферы санаторно-курортных услуг в Еропейском Союзе и в 

Украине. Приводится сущность и наполнение семи инструментов маркетингового 

воздействия на потребителя санаторно-курортной услуги, особенности 

использования принципов маркетингового управлении предприятиями сферы услуг.  

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговый инструментарий, сфера 

санаторно-курортных услуг 

Значительное место в индустрии гостеприимства относительно 

предоставления соответствующих квалифицированных услуг занимает сфера 

санаторно-курортных услуг, которая представлена на рынке Евросоюза так и 

Украины заведениями санаторно-курортных услуг. Имея в наличии качественные 

природно-климатические условия относительно предоставления санаторно-

курортных услуг, украинские отечественные заведения, однако, уступают 

иностранным (Болгария, Хорватия, Черногория, др. страны) не только уровнем 

сервиса, но и условиями предоставления услуг, организацией размещения, 

предложением услуг, и тому подобное. Все это определяет низкий уровень 

ориентации заведений санаторно-курортных услуг на условия рыночного 

функционирования в Ураине, что и обусловливает актуальность исследуемой темы 
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и формирует научную проблематику: установление особенностей в реализации 

маркетингового инструментария такими заведениями. 

Опыт успешного функционирования заведений, предоставляющие санатор-

но-курортные услуги на рынке стран Евросоюза определяется в том числе 

эффективным использованием инструментария маркетинга [3]. 

Маркетинг услуг намного более сложен, чем маркетинг обычных товаров 

через разницу в конечном продукте и одновременность процессов потребления и 

производства. Таким образом маркетинг услуг требует применения новых 

инструментов, стратегий и организационных структур для удовлетворения 

условия эффективной реализации маркетингового процесса. За концепцией 

исследоватилей Б. Бумса и М. Бітнера (McCarthy) маркетинг услуг обнимает семь 

основных составляющих (7Р)[5]. 

Традиционный маркетинг (marketing mix - 4Р: product (продукт), price (цена), 

place (место сбыта), promotion (продвижение)) применяется в сфере материально-

го производства и сбыта. Он, бесспорно, используется и в сфере услуг, однако 

данная сфера нематериального производства владеет дополнительными 

характеристиками, которые определяют ее особенность. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, адаптация маркетинга к сфере 

услуг нуждается в рассмотрении еще троих "Р" маркетинга (people, physical 

evidence, process): персонала, материальных свидетельств (физических атрибу-

тов), способа предложения услуг[6]. Обратим внимание на этих три важных 

элемента маркетинга заведений санаторно-курортных услуг. 

Материальные свидетельства (физические атрибуты) - это ощутимые 

подтверждения, которые потребитель получает в процессе потребления услуги и 

которые, в то же время, определяют наличие завершения потребления услуги. 

Физические атрибуты могут быть главными и вспомогательными. В частности, 

вспомогательные атрибуты не носят существенного характера, однако является 

атрибутом относительно предоставления таких услуг. Примером этого может 

быть запись врача относительно конкретного времени получения услуги. Главные 

атрибуты, обычно не принадлежат пользователю, имеют большое влияние на 

результат предоставления услуги. Примером может быть заказанная 

потребителем перевозка, которая была оформлена в специальном запитые 

(вспомогательное доказательство), что будет иметь влияние на восприятие 

услуги и даже ее продажу. Качество своих услуг заведения санаторно-курортных 

услуг пытаются продемонстрировать через материальные свидетельства или 
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атрибуты. Например, гостиница - чистотой помещений, скоростью обслуживания, 

вежливостью персонала, дополнительными услугами.  

Персонал - это наиболее неконтролируемый фактор для маркетолога, 

который оказывает огромное влияние на рынок услуг. Неотъемлемость услуги 

имеет по результат не только зависимость от потребителя во время продажи 

услуги, а еще и зависимость от персонала фирмы, которая оказывает услугу[4, 8]. 

Поскольку большинство услуг предоставляются людьми, то чрезвычайно важное 

место в сфере услуг принадлежит отбору, учебе и мотивации персонала. В 

идеальном варианте работники этой сферы должны владеть такими качествами, 

как профессионализм, компетентность, инициативность, способность принимать 

нестандартные решения, вежливость, чуткость, доброжелательность. Непосто-

янство фактора человеческой личности влияет на то, что качество услуги будет 

зависеть не только от имиджа заведения или качества его рекламы, но и от 

конкретных исполнителей услуги.  

Характеристика элементов комплекса маркетинга "7 Р" для заведений 

сферы санаторно-курортных услуг стран Евросоюза, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика элементов "7 Р" маркетинга заведений,  

предоставляющие санаторно-курортные услуги 

Элемент "7 Р" 

Определение или 

структура 

элемента 

Тип представления, сущность влияния 

Продукт 

Формирование 

ассортимента 

услуг 

Выбор конкретных типов и вариантов 

услуг, дополнительного сервиса 

(дополнительных и сопутствующих услуг), 

параметров качества и ассортимента 

Цена Ценовая политика 
Определяются: уровень цен, условия и 

формы оплаты, способы адаптации цен 

Место 

расположения 

Место 

предоставления 

услуг 

Определяющим элементом комплекса 

маркетинга является место 

предоставления услуг, которое отвечает 

наличию специфических природно-

климатических условий 

Продвижение 
Коммуникационная 

политика 

Выделяются проблемы выбора целевой 

аудитории, видов рекламных сообщений, 
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формирования позитивного имиджа 

Персонал 
Кадровая 

политика 

Определяется характером требований, 

которые выдвигаются к персоналу, 

который оказывает услуги и обслуживает 

такой процесс 

Материальные 

свидетельства 

Физические 

атрибуты 

Принимается к вниманию среда 

функционирования заведения санаторно-

курортных услуг и все физические товары, 

атрибуты и методические разработки, 

которые используются в процессе 

производства и предоставления таких 

услуг 

Процесс 

Процесс 

предоставления 

услуги 

Рассматривается уровень развития и 

особенности процесса обслуживания и 

качества предоставления услуг, наличие 

дополнительного и сопутствующего 

сервисного обслуживания 

 

Процесс - особенная характеристика и элемент маркетингового комплекса 

заведений санаторно-курортных услуг, что характеризуется рядом 

стандартизированных этапов и определяет непосредственное предоставление 

таких услуг. В зависимости от организационного уровня, качественных 

характеристик, возможности его модифицирования, уровня развития, 

особенностей относительно процедуры обслуживания, наличия дополнительных и 

сервисных услуг, потребитель осуществляет независимое субъективное 

оценивание не только самого процесса предоставления санаторно-курортной 

услуги, но и заведения в целом [2]. 

Сущность маркетинга в сфере санаторно-курортных услуг сконцентриро-

вана на таких его принципах - основных, исходных теоретических положениях и 

правилах рыночной деятельности как в Украине, так и в странах Евросоюза[1; 7]: 

1. Принцип суверенитета потребителя, который может быть раскрыт и 

конкретизирован такими основными положениями,: 

- постановка в центре внимания решения проблем конечных 

потребительских услуг - клиентов предприятия, организаций и учреждений 

санаторно-курортного профиля; 

- суверенитет не абстрактного среднего потребителя, а конкретно четко 
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очерченных сегментов рынка услуг санаторно-курортного профиля с их 

потребностями и возможностями; 

- рассмотрение потребностей в широком понимании, в том числе за 

рамками традиционных, известных способов их удовольствия, учета истинных 

показателей спроса потребителей.  

2. Принцип концентрации усилий - сосредоточение усилий и ресурсов 

предприятия санаторно-курортного профиля на производстве и предоставлении 

таких услуг, которые реально необходимы потребителям в выбранных сегментах 

рынка, удовлетворяют характер и перспективы спроса целевой аудитории по 

замыслу, ассортимента, характеристики, качества и конкурентоспособности, а 

также на реализации таких мероприятий в рамках маркетингового комплекса, 

которые способны решить конкретные проблемы клиентов учереждений. Все 

показатели услуг, которые не способны решить проблему клиентов и которые 

выходят за рамки соответствия характера спроса, не должны рассматриваться 

при разработке и реализации удовлетворения данных услуг. 

3. Принцип единства услуг санаторно-курортной сферы как важного, 

разнообразного экономического, и в то же время, социально-реабилитационного 

объекта, который характеризуется совокупностью свойств и характеристик, 

соответствующими потребностями целевых потребителей на доступном уровне, 

безопасностью, качеством, учебой, обеспечением медперсоналом, качеством 

работы обслуживающего персонала учереждения и так далее. Отсюда - 

формирование предложения данных услуг должно осуществляться комплексно, с 

учетом всей разновидности выявленных свойств и характеристик, с одной 

стороны, и с учетом важности каждого свойства для целевых потребителей - с 

другой. 

4. Принцип измеряемости качества услуг санаторно-курортной сферы как 

меры, в которой услуги удовлетворяют потребности клиентов, причем по такой 

цене, которую они могут себе позволить, и в том случае, когда нуждаются в этих 

услугах. 

5. Принцип конкурентоспособности услуг санаторно-курортной сферы как 

меры их привлекательности для потребителей. Конкурентоспособность услуги 

определяется только теми свойствами, которые вызывают весомый интерес 

потребителей.  

6. Принцип ориентации производственной и маркетинговой деятельности 

субъектов предложения услуг санаторно-курортного профиля в сторону снижения 
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совокупных расходов потребителя и учет цены потребления в процессе 

формирования цены на упомянутые услуги. 

7. Принцип соединения адаптивности с влиянием на потребителя. С одной 

стороны, должен придерживаться основного принципа маркетинга - ориентация 

деятельности санаторно-курортного заведения на потребителей его услуг, с 

второй стороны, это ни в коем случае не значит подражать потребителю, его 

потребностям, которые часто носят девиантный характер. Для реализации этого 

принципа есть важным применение методов не реактивного, а опережающего и 

активно- формирующего рынок и потребительский спрос вида. 

8. Принцип социальной ориентации маркетинга имеет в виду постановку и 

решение проблем перспективного развития личности потребителей санаторно-

курортного заведения, разного рода социальных институтов, государства и 

общества в целом. 

9. Принцип направленности на перспективу - доминирование ориентации на 

долгосрочную перспективу и решающие направления развития санаторно-

курортной сферы и ее рынка. 

10. Принцип непрерывности, сущность которого - в систематическом сборе 

и обработке дополнительной информации, которая поступает, о конъюнктуре 

рынка сферы и его реакций. 

11. Принцип адекватности - согласованность стратегий и конкретных 

действий предприятия с реальными параметрами внешней и внутренней 

маркетинговой среды. Современные условия рынка предусматривают 

функционирование предприятия в ситуациях неопределенности, ненадежности и 

риска, в условиях влияния на него многих разнообразных факторов. В такой 

ситуации реализация принципа адекватности предусматривает учет 

вероятности характера реальных процессов и тенденций; использование разных 

вариантов прогнозов, оценок и решений на мультифакторной основе; увеличение 

количества факторов, которые учитываются; повышение точности прогнозов. 

12. Принцип гибкости и адаптации заключается в изучении и максимальном 

использовании факторов внешней и внутренней среды, в приспособлении 

критериев, методов и инструментов рыночной деятельности к этим факторам, к 

конкретным ситуациям. 

13. Принцип комплексности, взаимосвязи генерального стратегического 

стремления деятельности предприятия, целей общефирменной хозяйственной и 
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маркетинговой деятельности, конкретных проблем, а также способов и 

инструментов их решения. Маркетинговые стратегии, а также конкретные 

рыночные действия должны формироваться на основе комбинаций мероприятий, 

которые осуществляются в рамках маркетингового комплекса ("семь Р"), то есть 

в отношении потребителей, посредников, конкурентов, персонала собственной 

фирмы, а также товарной, ценовой, коммуникационной и сбытовой политики. 

14. Принцип вариантности и оптимальности обеспечивается разработкой 

нескольких альтернативных вариантов решения одной и той же маркетинговой 

проблемы и выбором оптимального варианта, который обеспечивает достижение 

запланированной цели с наименьшими затратами и наибольшим социально-

восстановительным эффектом. 

15. Принцип экономического обоснования, согласно которого, конечный 

выбор наиболее приемлемых вариантов управленческих решений должен 

осуществляться только после проведения экономического анализа, оптимизации и 

обоснования его преимуществ перед альтернативными вариантами. 

17. Принцип ситуационного управления - принятие решений не только в 

принятые сроки, но и в поступь их возникновения, выявления новых проблем, 

вариантов их решения, изменения ситуации. 

Выводы. Подытоживая, необходимо отметить, что: сфера санаторно-

курортного обслуживания как в странах Европейского Союза, так и в Украине 

владеет специфическими характеристиками и признаками; эффективное 

функционирование заведений санаторно-курортных услуг на рынке возможно лишь 

при условии эффективного использования инструментария маркетинга; 

маркетинговый комплекс заведений санаторно-курортных услуг включает 7 

элементов: продукт, цена, место предоставления услуги, продвижения, персонал, 

физические атрибуты и процесс, которые являются одинаково важными 

относительно использования; реализация комплекса маркетинга такими 

заведениями как в странах Европейского Союза, так и в Украине, имеет 

специфические особенности, которые определяются особенными специфическими 

характеристиками самих санаторно-курортных услуг. 

Установлено, что маркетинг в сфере санаторно-курортных услуг носит в 

Украине, по сравнению с странами Европейского Союза, не столько коммерческий, 

сколько социальный характер, то есть является особенной разновидностью 

социальной работы с населением, технологией социально-восстановительных 

процессов и нововведений, направленных на возобновление национального 

человеческого капитала.  
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Доказано, что применение маркетинга в сфере санаторно-курортных услуг 

соответствующих заведений в Украине и в Евросоюзе базируется на таких 

основных принципах: суверенитета потребителя, концентрации и сосредоточения 

усилий и ресурсов предприятия, единства услуг санаторно-курортной сферы, 

измеряемости качества услуг, конкурентоспособности услуги, ориентации 

производственной и маркетинговой деятельности субъектов предложения услуг, 

соединения адаптивности с влиянием на потребителя, социальной ориентации 

маркетинга, направленности на перспективу, непрерывности, адекватности, 

гибкости и адаптации, комплексности, вариантности и оптимальности, 

экономического обоснования, ситуационного управления. 
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Аннотация 

В статье предложены группы показателей для расчета эффективности 

формирования и развития инновационных кластерных структур в экономике 

региона. Выделены кластерные эффекты, оценка бюджетной эффективности и 

эффективности для компании-участника кластера. 

Ключевые слова: инновационный кластер, синергетический эффект, 

методики оценки кластеризации, эффективность компаний кластера 

Abstract 

There are suggests groups of indicators to calculate the efficiency of innovative 

cluster structures in the region’s economy formation and development at the article. 
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Allocated cluster effects, the budgetary efficiency evaluation and clusters’ companies 

effectiveness. 

Keywords: innovation cluster, synergizes, clustering evaluation methodology, cluster 

companies effectiveness 

 

Существуют методики оценки кластера, которые предусматривают 

использование целого спектра показателей. Так, Shorebank Enterprise Group в 

рамках проекта Фонда Форда при исследовании успешных кластеров США и 

Италии как критерии использовала три группы индикаторов (макроэкономические, 

микроэкономические, показатели влияния кластера на общество) [1, с.224]. 

Исследование функционирования кластеров показало, что оценка экономической 

эффективности инновационного кластера требует комплексного подхода, так 

как: 

1) разные субъекты оценки имеют отличительные цели, соответственно, и 

объект оценивания, все это требует разных показателей и критериев; 

2) результаты, полученные в процессе функционирования кластера, зависят 

от начальных условий его создания, что должно учитываться при оценивании; 

3) учитывая, что эффект от кластеризации может проявиться в разных 

сферах, с достаточно широким спектром деятельности хозяйственных субъектов, 

составляющих кластерную структуру, методика оценки должна предусматривать 

установление связи между показателями. 

В качестве показателей оценки эффективности кластеризации авторы 

Пасхальный Д. С., Самойлов М. А. [2, 3] предлагают: 

1) показатели, которые измеряют общие результаты деятельности 

инновационного кластера – “статистика деятельности”; 

2) показатели, характеризующие влияние кластера на развитие отрясли, на 

экономику (увеличение количества рабочих мест и рост средней заработной 

платы, увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты разных уровней и 

т.д.) – “статистика измерения”[2]; 

3) показатели, которые оценивают деятельность каждого из предприятий, 

взаимодействующих в рамках кластера (объем реализации продукции, доход, 

рентабельность предприятий) – “статистика взаимодействия”; 

4) показатели эффективности использования отдельных видов ресурсов 

(фондоотдача, производительность труда, материалоотдача и т.д.) – 

“статистика эффективности”; 

5) показатели, которые оценивают влияние кластерной структуры на 

развитие сельскохозяйственных связей (количество проектов о совместных 

разработках, с совместным использованием оборудования и общей рекламой) – 

“статистика связей” [3]. 
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К этим пяти группам показателей мы предлагаем добавить “статистику 

факторов”. Это группа показателей, определяющих влияние отдельных 

взаимосвязанных факторов на процессы формирования и развития конкретных 

инновационных кластерных структур. Факторный анализ предлагаем провести за 

составляющими: финансовые, материальные, человеческие, информационные 

ресурсы, а также за инвестирование в инновационные процессы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Последовательность проведения оценки эффективности кластериза-

ции 

Под кластерными эффектами понимается влияние участия в кластерах на 

различные результирующие показатели деятельности фирм и региона в целом. 

В данном исследовании предлагается сосредоточить внимание на эффектах, 

которые оказывают воздействие, связанное с участием в кластере, на 

показатели эффективности, инновационной активности и конкуренто-

способности организации. 

Эффективность компаний кластера – принципиально новый вид эффективно-

сти, характеризующий переход от принципа экономии, достигаемой за счет 

масштабов производства, к более широкому принципу стратегической экономии, 
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источником которой является взаимная поддержка различных участников 

кластерных структур. 

Системные эффекты интеграции развиваются благодаря тому, что 

предприятия, образующие кластер, начинают проводить согласованную политику 

на рынке факторов производства, особенно в части формирования и использования 

рыночной и инновационной инфраструктуры, а также единую маркетинговую 

политику по отношению к другим предприятиям, не входящих в кластер. 

Появляется возможность координации усилий и финансовых средств, в процессе 

отработки новых технологий и вывода их на рынок. Формируется стабильная 

система неформальных отношений отдельных специалистов и руководителей, 

совместного участия в научных сообществах и ассоциациях, создание общих норм 

деловой этики. 

Анализ теоретических и эмпирических исследований инновационных 

кластерных структур позволил выделить следующие виды кластерных эффектов: 

, 

Е1 – диффузия инноваций; 

Е2 – синергия инфраструктуры; 

Е3 – снижение трансакционных издержек; 

Е4 – синергия маркетинга; 

Е5 – снижение стоимости капитала. 

 

Рассмотрим кластерные эффекты, оценку бюджетной эффективности и 

эффективности для компании-участника кластера. 

Эффект снижения трансакционных издержек. 

Трансакционные издержки, по определению К. Далман, включают издержки 

сбора и переработки информации, проведения переговоров и принятия решений, 

контроля над соблюдением контрактов и принуждения к их выполнению [4]. 

Р. Коуз обнаружил зависимость размера трансакционных издержек от 

наличия межфирменной координации. По его мнению, стимулы экономии 

трансакционных издержек являются решающими при выборе организационной 

формы и размеров фирмы: что дешевле и лучше – взять эти расходы на себя, 

покупая необходимые товары и услуги на рынке, или производить товары и услуги 

собственными силами. Р. Коуз выделил фирмы с централизованным подходом, в 

которых распределение ресурсов происходит административным путем и 

децентрализованным (рыночным). Кластерная форма является промежуточной 

формой интеграции фирм и позволяет значительно снизить определенные виды 

трансакционных издержек по сравнению с открытой рыночной средой [5]. 
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Развитие кластеров позволяет достичь экономии на трансакционных 

издержках в целом, благодаря:  

– совершенствованию процедур, методов, стандартов производства и 

контроля качества, необходимого для изготовления новых продуктов, или методов 

их производства;  

– повышению скорости обмена информацией в рамках единого 

информационного пространства кластера;  

– расширению возможностей аутсорсинга и партнерства при 

осуществлении совместных проектов, благодаря росту доверия между 

участниками кластера;  

– повышению предпринимательской активности и улучшению 

предпринимательского климата за счет регламентации отдельных элементов 

взаимодействия предпринимательских структур, а также совершенствованию 

существующей нормативно-правовой базы.  

Эффект от экономии трансакционных издержек может выражаться через 

эффект операционного рычага за счет снижения абсолютного значения сумм 

трансакционных издержек компании. Эффект операционного рычага следует 

учитывать компаниям при оценке эффекта от создания кластера. 

Рычаг трансакции приводит к полезному для бизнеса эффекта: происходит 

повышение конкурентоспособности компаний, входящих в кластер. В связи с этим 

эффект от формирования кластера для отдельной компании, в части оценки 

трансакционного эффекта будет рассчитываться как абсолютное снижение 

суммы трансакционных издержек и, как следствие, росту конкурентоспособности 

за счет снижения затрат.  

Эффект для органов государственной власти при оценке целесообразности 

создания и развития кластера можно оценить на основе расчета дополнительной 

потенциальной прибыли, получаемой предприятиями региона за счет снижения 

трансакционных издержек и, как следствие, роста объемов налоговых поступлений 

от этого. 

Факт формирования кластера не может просто снизить трансакционные 

издержки, однако его формирования может избирательно воздействовать на те, 

или иные их виды. Поэтому кластерная форма интеграции является сильным 

катализатором изменения форм организации бизнеса. Однако далеко не все 

компании способны превратить снижение трансакционных издержек в рычаг, 

который приводит к росту экономической добавленной стоимости и, как 

следствие, росту рентабельности бизнеса.  

Кластерный эффект от диффузии инноваций. 

Следующим вероятным эффектом формирования и развития региональных 

кластеров является интенсификация процессов развития инновационной 
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деятельности в кластерах. В связи с формированием устойчивых связей между 

компаниями начинаются процессы диффузии инноваций и в результате повышение 

конкурентоспособности компаний, входящих в кластер.  

Существует множество эмпирических зависимостей, акцентирующих 

внимание на изучении пространственной ограниченной диффузии инноваций, а 

также важность передачи знаний для региональной производительности и 

инновационной активности [6, с. 1]. Исследование диффузии инноваций 

основываются на гипотезе, что эти процессы ведут к динамическим 

экстерналиям, а в географическом измерении – к агломерационным эффектам, 

позволяющим объяснить закономерности экономического роста регионов [7, с. 4]. 

При этом рост доходов на душу населения возникает благодаря росту запасов 

знаний в регионе, ведет к появлению и применению более эффективных технологий 

производства [8].  

Абсорбционные способности экономики регионов сфере инноваций и новых 

технологий могут зависеть от уровня образования работников, уровня развития 

отечественных НИОКР, чтобы иностранные технологии могли быть успешно 

адаптированы и применены. Успешному внедрению инноваций помогает также 

правительственная политика, способствующая научным исследованиям, наличие 

хороших университетов и работающие сети ученых [9, с. 2].  

Естественно предположить, что более благоприятные предпосылки для 

производства, передачи и адаптации новых знаний формируются в региональных 

инновационных кластерах, включающих в себя малые и крупные предприятия, во 

взаимосвязи с университетами и научными центрами. 

Особую роль в облегчении и ускорении диффузии инноваций играет 

социальная среда кластера, в которую вовлечены специалисты различных 

областей знаний научных центров, университетов и предприятий. Эта социальная 

среда создает основу для неформальных доверительных отношений между 

носителями новых знаний, облегчая их передачу.  

Следует обратить внимание, что оценка такого рода эффектов 

проявляется в долгосрочном периоде и проведение соответствующих расчетов 

затруднено. Для оценки эффекта от процессов диффузии инноваций при развитии 

кластера предлагается модель, оценивающая влияние объема основных фондов и 

образованности жителей региона на уровень их благосостояния.  

Кластерный эффект от снижения стоимости капитала. 

Доступность финансовых ресурсов, с одной стороны, дает возможность 

развивать новые проекты предприятий кластера, а с другой – приводит к 

повышению финансовой устойчивости всех предприятий кластера.  
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Укрепление хозяйственных связей в региональных кластерах способствует 

привлечению инвестиций, в том числе иностранных. В компаниях кластера 

снижаются рыночные риски, и со временем повышается конкурентоспособность. 

Расширение спектра используемых в системе регионального управления 

кластерными образованиями финансовых инструментов, в том числе за счет 

привлечения капитала стратегических инвесторов и международных финансовых 

организаций, активизации лизинговых операций, приводит к снижению стоимости 

капитала компаний кластера. 

Стоимость капитала показывает уровень рентабельности 

инвестированного капитала, показатель интегрирует в себе информацию о 

конкретном составе элементов сформированного капитала, их индивидуальной 

стоимости и значимости в общей сумме капитала. 

Экстернальным эффектом для власти региона является увеличение 

налогооблагаемой базы за счет локализации в регионе дополнительных 

предприятий и интенсификации инновационных процессов, снижения 

себестоимости производимой продукции, повышение рентабельности ее 

производства и улучшение социально-экономического положения населения 

региона. 

Рассмотренные в статье кластерные эффекты для региональной экономики 

сопоставимы и могут быть суммированы для расчета совокупного кластерного 

эффекта.  

В настоящее время в связи с отсутствием значимого прогресса в 

модернизации экономики и инновационном развитии значительно возросла 

необходимость более качественного отбора проектов регионального развития, 

потенциальных “точек роста” для осуществления их поддержки. Авторы статьи 

полагают, что предложенные варианты оценки потенциальных кластерных 

эффектов обеспечат возможности проведения более полной оценки кластеров и 

отбора наиболее эффективных проектов.  
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Запропоновано авторські матриці ідентифікації стану національної економіки 

за структурою поточного споживання та  співвідношенням із глобальним 

економічним середовищем. Ідентифіковано стан національної економіки за фазою 

економічного  циклу  та загальним трендом розвитку України за часи 

незалежності, структурою  її внутрішнього споживання та позицією в 

глобальному економічному середовищі 

Ключові слова: національна економіка, економічний цикл, національна модель 

споживання, позиціонування національної економіки в глобальному середовищі 

The author's matrix of identifying the state of national economy according to the 

structure of current consumption and the relation with the global economic environment are 

proposed. The state of national economy according to a phase of economic cycle and the 

general trend of development of Ukraine since its independence and the structure of 

domestic consumption and its place in the foreign positions are identified. 

Keywords: national economy, economic cycle, national model of consumption, 

positioning of national economy in a global environment 

 

Formulation of the problem. Ukraine as a young independent state is always looking for 

strategic model of social and economic development and effective institutional factors of 

providing it. The use of foreign experience of economic liberalization, import of European 
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institutions, opening of the economy and policies to attract foreign investment, boost of 

domestic demand, and restructuring of the economy towards the development of services - 

has not brought the expected results. The problem of understanding the model of further 

economic development of Ukraine, given the current stage of globalization, is researched 

not only by the representatives of government and academic institutions, also scientists and 

economists of various regions of Ukraine combined their efforts to address this strategically 

important issue within public organizations, such as, for example, National Union of 

Economists. However, in order to practice effective instruments of state regulation of social 

and economic development it is absolutely necessary to have a clear understanding of the 

current state of the national economy within the overall dynamic performance and 

according to the structure of reproductive processes and public consumption. This 

assessment should be made with regard of specifics of the open economic system.  

Analysis of recent research and publications. Problems of defining trends in national 

economies were always of great interest to scientists from different areas and schools of 

economic theory (J. Buchanan, T. Veblen, Ya. Kornayi, Dzh. M. Keyns, V. Leontyev, H. 

Myurdal, B. Milner, V. Oyken, Dzh. Styhler, Ya. Tinberhen, M. Fridmen, R. Frysh, A. Hansen, 

Dzh. Hiks, L. Erhard). The essence of globalization, economic and non-economic 

consequences of its impact on the development of national economies have been 

considered in the works of such scholars as M. Blomstrom, J. Williamson, A. Hawryluk, R. 

Gilpin, B. Gubskiy, J. Dunning Il'in, M. Castells P. Kennedy, M. caisson, V. Kolontay, S. 

Krimsky, W. Kuvaldin, K. Ohmae, Y. Pavlenko, Y. Pakhomov, K.O. Rohach, R. Robertson, 

O'Rourke, J. Stiglitz D. Held, A. Shnyrkov, A. Shevtsov, S. Jakubowski et al.  

At the present stage investigations of effective economic mechanism of state regulation of 

the economy are carried out by the prominent Ukrainian scientists, among them a leading 

position is occupied by scientific papers of O. Amosha, I. Bondar, V. Bratyshka, A. 

Halchynskoho, V. Heyetsya, A. Hosha, A. Grytsenko, M. Hurevicheva, L. Dmytrychenko, M. 

Dolishnoho, M. Kozoriz, I. Lukinova, I. Myhasyuka, S. Mochernoho, B. Panasyuk, B. 

Pashavera, A. Pokrytana, S. Reverchuka, M. Chumachenka, A. Chukhniy and others. 

Formation of the purposes of the article. In the context of solving these problems the 

article offers author’s research connected with identification of the national economy 

according to the stages of the economic cycle, the general trend of development in the 

conditions of independence, consumption patterns and positions in the global economic 

environment, the results and conclusions of the author's research.  

The main material of research.  

Identification of the national economy of Ukraine according to the stages of the 

economic cycle. As it is known, economic development is cyclical. To disclose the reasons 
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for being cyclic economists over the past two centuries have created about 200 different 

concepts and the process of finding the truth continues. The study is based on the following 

tenets: economic cycle has four phases (Fig. 1); first phase of the economic cycle is crisis. 

Also, we assume that the limit of the third and fourth phases can be maximum production 

level (peak) of the previous cycle.  

The use of indicators that measure economic growth in Ukraine (real GDP, real GDP per 

capita) and the positive dynamics of economic growth (index and GDP growth rate, index 

and growth rate of GDP per capita) as indicators of economic growth could be a basis of 

identifying the period of 1994-1999 as a transition period of economy to rehabilitation 

(recovery) and 2000-2008 as a period of economic growth in Ukraine. These facts, in their 

turn, allowed to draw conclusions about the impact of market reforms and laid the 

foundation for further economic liberalization.  

GDP in 1990 has been taken as a limit of the third and fourth phases of the economic cycle 

on the basis of the following considerations: a comparison with previous periods is 

complicated by changes in methodological bases of calculation of indicators of a social 

product; provided positive preliminary calculations of the dynamics of the national economy 

are objective; with previous negative dynamics results should be considered as the 

minimum limit of possible values. 

Figure 1. Development index of real GDP of Ukraine in% before 1990: 1990 – 2012 

Source: author’s calculations on the basis of the data from the State Committee of 

Statistics of Ukraine 

Thus, as can be seen from Figure 1, the period of 2000-2008 that was optimistically 

seen as national economic growth, in fact was the stage of elevation. The economy has not 
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reached the level of production in 1990, not even the phase of potential growth of at least 

by 25.8%. Having not reached the stage of economic growth, the economy entered the 

phase of economic crisis.  

Identification of the state of national economy of Ukraine according to the 

general trend of its development under the conditions of independence. Trend is a 

general tendency under the conditions of multi-directional movement. There are the 

following trends: growing (bullish), descending (bearish) and lateral (flat). The absence of 

the phase of growth and underutilization of the potential of phase of growth is characteristic 

for descending trend that corresponds to a reduction of the national economy (Fig. 2). 

Figure 2. Reduction of national economy of Ukraine as a general trend of its 

development in the period of independence  

Source: author’s calculations on the basis of the data from the State Committee of 

Statistics of Ukraine 

 

The results of the research indicate that the crisis began not in 2008, and the entire 

period of development of Ukraine during the period of its independence had a negative 

downsizing direction. The economy shrunk by an average of 1.44% per year (in real terms). 

Structural reforms that were emphasized, primarily on the ratio of ownership (on 

privatization of state property), copying the sector structure of developed countries (to 

reduce agricultural and development services), the opening of the economy, that lead to 

dependence (from raw materials, imports, global demand, institutional constraints, political 

decisions and economic interests of the globalized world and foreign investors, exchange 

Economic 

cycle 

-1,44% 
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rate, foreign loans) - do not provide a positive structural effect. They were devastating to the 

national economy.  

It would be superficial to draw conclusions about the state of the economy only 

according to the indicators of production. The same trends should be confirmed for the 

sphere of consumption. 

Identification of the state of national economy of Ukraine according to 

consumption patterns. The economic system is the economic mechanism the task of 

which is to find ways and means of effective use of scarce (rare) production resources to 

meet the needs of consumption. A healthy economic system with strategic development 

plans at the expense of current production provides, in addition to the needs of current 

consumption, accumulation of the fund of accumulation of national income that increases 

national wealth, and under these conditions the first model of consumption works (Table 1). 

Calculation of the ratio between the consumption fund and the accumulation fund of the 

national income was indispensable component of national statistics in the USSR. The 

balance of the economy characterized rates and proportions of reproduction, with the help 

of it planning of structural proportions, the relationship between the consumption fund and 

the accumulation fund of the national income, between the volumes of production of capital 

goods and consumer goods, compensation fund and national income as a whole, between 

cash income of population and providing of goods and services to population. This balance 

is calculated for a closed national economy, which not only provides its current 

consumption, but its main purpose is determined as growth of the economic potential for 

future development. Accordingly, material production was divided into production of 

consumer goods (current consumption), on the production of capital goods (to expand 

production in the future). By the value created in the sphere of material production the 

transferred value (compensation fund) and value added (national income) were identified. 

Relationship between branches of group "A" (production of means of production) and group 

"B" (production of consumer goods) for the time of secession of Ukraine from the Soviet 

Union (1991) was 72% to 28%.  

Variations of other consumption models are shown in Table 1. 

Table 1 

Matrix of identifying national model of consumption  

№ пп Model of consumption Characteristics 

1 С = GDP – NW nation cares about the next generation - domestic 

production exceeds domestic consumption needs, 
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providing increase in national wealth 

2 С = GDP 

nation is living day to day - domestic production 

provides only current national consumption without 

increasing national wealth 

3 С = GDP + NW 

nation "eats" created by previous generations or 

this nature - domestic production does not ensure 

even current consumption; consumption is not 

only due to current production, but also by the sale 

of a previously created national wealth 

4 С = GDP + NW + Cr 

nation lives not only by previous generations, but 

"drive in loans" future generations - the current 

production and sale of a previously created 

national wealth does not ensure the needs of 

consumption, further long-term loans taken to be 

given to future generations 

Notes: C – consumption; S – savings; Cr – credits; NW – national wealth 

Source: author’s research 

Under the conditions of independent development of Ukraine for a long time the lack 

of results of current production (GDP) to meet the needs of the consumption under the 

formation of market relations was covered by the sale of public property to private owners, 

both domestic (privatization) and foreign (attraction of foreign investment, mostly fictitious 

(those which do not provide the increase of production capacity but lead only to a change 

of ownership of existing enterprises)) - the third model of consumption. This, firstly, leads to 

narrowing of the national economy, its focus on private interests of individual owners, and, 

secondly, this process cannot continue indefinitely. To date, state ownership was less than 

8%. There is nothing else to sell, except the remains of the social infrastructure and 

industrial facilities that are strategically decisive. Therefore, more and more calls of the 

need to form a land market are heard. The land is the most valuable resource of the 

national economy, which today is not considered a commodity. This situation in distribution 

of property determines inability of the state, its dependence on the private interests of the 

owners of privatized state property.  

Ukraine is drawn deeper to the fourth model of consumption. Public debt long ago 

exceeded the permissible limits of indicators of national security, but the volume of credit 

increases each time. If the previous generations created economic potential and built 
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infrastructure for us, we leave an economic trap of the destroyed national economic 

potential, aging infrastructure and an unbearable burden of debt for the next generations.  

This situation is typical of the national economies that changed from entities of 

macroeconomic level into objects of global level and allowed their factors of production not 

to work on their economy and to become a tool for satisfying private interests of 

transnational elites. These findings are confirmed by the specificity of an external economic 

position of Ukraine. 

Identification of the state of national economy of Ukraine according to its 

external economic position. All results of foreign economic activity of the country find their 

reflection in generalization in the special statistical document called the Balance of 

payments. Balance of payments (BOP) of any country reflects the ratio between the amount 

of returns of real property to the country and the amount of withdrawals from the country. 

All articles of BOP are combined into two sections: the current account and the capital 

operations and financial operations account. According to these accounts balance values, 

there are three options for the national economy in a globalized environment: the national 

economy works for the subjects of a globalized business environment; national economy 

uses global space to expand its potential; national economy cooperates with the outside 

world on mutually beneficial terms (Table 2). 

Table 2 

Matrix of identifying national model of interrelation with the global economic 

environment  

№ пп Model consumption Characteristics 

1 

COA>0; 

CОFOA <0 

national economy uses global space to expand 

their potential: social product increased due to 

positive net exports, which provides an opportunity 

to invest not only in state, but also buy the political 

power in other countries, thus expanding its 

economic territory and receiving income from 

investments in foreign countries. 

According to this model: 

GNP>GDP; 

ЕТ>АТ. 
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2 

COA =0; 

CОFOA =0 

national economy interacts with the outside world 

on mutually beneficial terms, is expanding its 

economic territory at the expense of other 

countries, not narrowing it, using the structural 

effect on the relative benefits of international trade, 

the exchange of investment resources. 

According to this model: 

GNP=GDP; 

ЕТ=АТ. 

3 

COA <0; 

CОFOA >0; 

І>0 

Narrowing of the national economy due to the loss 

of national property, the reduction in GDP relative 

to the level of potential negative amount of net 

exports, loss of opportunities to make decisions 

and receive income from property in the area. 

According to this model: 

GNP<GDP; 

ЕТ<АТ. 

Notes:  COA – current operations account; CОFOA – capital operations and financial 

operations account; І – sum of direct and portfolio investment (special attention should be 

paid to direct investment), ЕТ – economic theory, АТ – administrative territory. 

Source: author’s research 

Table 3 confirms earlier findings made by the author. The third model of interrelation 

with the global economic environment - narrowing - is characteristic to a national economy 

(see lines 1 and 11, Fig. 3). According to the model "costs - output", GDP in 2008 would 

have been by 16.098 billion US Dollars higher and in 2013 - 19598 million US Dollars. 

However, the free internal market was used by non-residents for expanding their 

opportunities, while domestic production was significantly lower than its potential level. And 

it is quite natural for the existing model of utilization of domestic factors of production.  

Thus, as can be seen from Table 3, the balance of direct investment is consistently 

positive and is steadily growing (see line 12). Capital operations account in 2012 exceeded 

the maximum level of the pre-crisis period and in 2013 increased by 30% (Fig. 4). That is, 

only national economy shrinks, domestic economy, which is owned by a foreign investor, in 
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the post-crisis period is steadily expanding. In the absence of growth of production capacity, 

this means only one thing: national real capital becomes a real capital of foreigners; the 

national economic territory becomes narrower than administrative area, and annually 

shrinks.  

Accordingly, income from foreign investments goes to non-residents (see line 8). And 

every year the amount of income earned by our economy for foreign investors becomes 

bigger and bigger. This trend has not been affected even by the global crisis in 2009, and 

the national economy earned a record 5.851 billion US Dollars for non-residents during the 

researched pre-crisis period (Fig. 5). In 2013, this figure almost doubled. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 3 

Main items of balance of payments og Ukraine: 1998-2013 

№  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 CURRENT OPERATIONS ACCOUNT -1 296 1 658 1 481 1 402 3 173 2 891 6 909 2 531 -1 617 -5 272 -12 763 –1732 –3018 –10245 –14315 –16355 

2 BALANCE OF GOODS AND SERVICES -1 207 1 821 1 575 613 1 857 1 288 4 978 671 -3 068 -8 152 -14 350 –1953 –3984 –10157 –14326 –15484 

3        BALANCE OF GOODS -2 584 244 779 198 710 518 3 741 -1 135 -5 194 -10 572 -16 091 –4307 –8388 –16252 –19478 –19598 

4        BALANCE OF SERVICES 1 377 1 577 796 415 1 147 770 1 237 1 806 2 126 2 420 1 741 2354 4404 6095 5152 4114 

5 Pipe-Line Transport 1 893 1 868 1 750 1 703 1 934 1 243 1 245 1 094 845 732 596 1 499 3358 3565 3246 3341 

6 INCOME -871 -869 -942 -667 -606 -581 -645 -985 -1 722 -659 -1 540 -2 440 –2009 –3796 –2965 –3020 

7 WAGES 9 15 31 56 70 141 212 349 531 2 199 3 611 3 411 4034 4808 5520 6757 

8 INCOME FROM INVESTMENTS -880 -884 -973 -723 -676 -722 -857 -1 334 -2 253 -2 858 -5 151 -5 851 –6043 –8604 –8485 –9777 

9 CURRENT TRANSFERS 782 706 848 1 456 1 922 2 184 2 576 2 845 3 173 3 539 3 127 2 661 2975 3708 2976 2149 

10 Remittances of abroad workers – – 0 84 133 185 193 234 287 2 285 2 127 1 639 1551 1879 1735 1509 

11 

CAPITAL OPERATIONS AND FINANCIAL 

OPERATIONS ACCOUNT 
2 181 -726 -1426 -1240 -2294 -2069 -7053 -2660 1524 5709 12232 1389 1664 8570 12940 16667 

12 DIRECT INVESTMENTS 747 489 594 769 698 1 411 1 711 7 533 5 737 9 218 9 903 4 654 5759 7015 6627 3351 

13 PORTFOLIO INVESTMENTS 47 -86 138 -45 337 867 2 067 2 757 3 583 5 753 -1 280 -1 559 4317 1557 4682 8787 

14 

OTHER INVESTMENTS 

 
66 -836 -1 752 -361 -2 299 -2 285 -8 612 -2 460 -5 800 -285 4 684 -7 955 –139 –2555 –6001 1060 

15 including cash outside banks 
0 0 -1 356 -633 -665 -50 -3 321 -3 170 -8 507 -13 518 -12 897 -9 713 –5600 –11408 –7961 –3312 

16 TRADE CREDITS – – – – 38 69 2 124 -636 1 228 3 288 5 863 1 491 2871 4153 2681 4726 

17 Loans -43 75 -1 673 399 718 1 061 2 944 4 591 8 912 17 501 18 220 -1 455 6154 1512 –1622 –5828 

18 RESERVE ASSETS 1 324 -283 -398 -1 606 -1 045 -2 045 -2 226 -10 425 -1 999 -8 980 -1 080 5 654 –8460 2455 7594 3552 

19 Foreign currency 1 428 -380 -127 -1 592 -1 279 -2 056 -2 241 -10 415 -1 980 -8 958 -1 059 5 680 –8493 2490 7973 3855 

20 Errors and omissions -885 -932 -55 -162 -879 -822 144 129 93 -437 531 343 1354 986 1375 –312 

21 BALANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Source: made according to the date of NBU. 
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 Figure 4. Current operations account of Ukraine: 1998-2013  

Source: author’s calculations on the basis of the data from the State Committee of 

Statistics of Ukraine 
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РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ ТА ФІНАНСОВИХ  ОПЕРАЦІЙ

Доходи від інвестицій

 Figure 5.  Capital operations and financial operations account and related 

income from investments: 1998-2013 

Source: author’s calculations on the basis of the data of NBU 

Note: Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій - Capital operations 

and financial operations account (COFOA) 
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Доходи від інвестицій - Income from investments (II) 

By giving preference to foreign capital, we lose our national property and related 

income on capital. Nonresidents buy our real assets, while residents invest their savings 

(which in their volume exceed the amount of foreign direct investment) in foreign currency 

outside banks (see Fig. 9).  

In macroeconomic model "withdrawal-injection" balance of domestic production can 

only take place provided that the removal of revenue share in the form of savings through 

financial markets results in an adequate increase in investment costs (E = I). Investment, as 

opposed to savings, is considered as injections of costs into a flow "income-expenditure", 

i.e. they compensate reduction of the overall costs due to the withdrawal of the share of 

income on savings. Savings are also extraction from a flow "income-costs".  

The specificity of the national economy is the fact that national funds are withdrawn, 

and injections into the economy come from abroad. That is, the economy is gradually 

becoming the property of foreign investors. Given that only the derivatives market created 

1200 trillion US Dollars, while the annual global GDP makes 58 trillion US Dollars, savings 

are deliberately removed from economic circulation and depreciated at least ten times, 

while the so-called "injections" would be quite possibly provided not by foreign investments 

but by savings of the population. Thus, only the currency savings of the population derived 

from economics, for the period under review, amounted to 82.111 billion US Dollars (not 

including savings in local currency), while direct investment into the country in the years 

1998-2013 make 66216 million US Dollars.  

In addition, internal sources not only don’t work for the national economy, but also 

destroy it as they help to strengthen foreign currencies (and the corresponding depreciation 

of national currency) in terms of dependence on import and significant foreign public debt.  

Therefore, it is necessary to state that a national economic model under which the 

national capital even on its own territory works for non-residents was created.  

As for the factor of production "labor", the situation is similar. National labor is 

increasingly used for the purposes of non-residents but not for development of the national 

economy (see lines 7 and 10). 
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Figure 9.  «Withdrawal - injection» Ukrainian style: 1998-2013 

Source: made by the author on the basis of the data of NBU 

Note: Прямі іноземні інвестиції -Foreign direct investment (FDI) 

Валютні заощадження населення поза банками - Total non-bank savings of           

population (TNBSP) 

 

Conclusions. Application of the theory of business cycles and long-term trends 

allowed us to reveal a general trend of development of Ukrainian economy during the period 

of independence, namely, the reducing of its actual size by 1.44% per year on average. The 

period of 2000-2008, which was optimistically seen as national economic growth, in fact, 

was the stage of elevation. The economy did not reach the level of production in 1990; it did 

not even use the phase growth potential of at least 25.8%. Without entering the phase of 

economic growth, the economy entered the phase of the economic crisis.  

Author’s identification matrix of national consumption patterns demonstrated the 

ineffectiveness of domestic economic policies, as a result of which during the period of 

independent development Ukraine moved from the first model to fourth, with the domination 

of private interests of owners of privatized national assets, powerless state, destroyed 

national economic potential, aging infrastructure and an unbearable burden of debt, ideas 

about the need for "the formation of a land market".  

∑FDI= 66216 mln. US Dollars  

∑TNBSP=82111mln US Dollars  
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According to the author‘s matrix of identifying the national model of interrelation with 

the global economic environment, the national economy is characterized by the third model 

of interrelation with the global economic environment - narrowing. Free domestic market 

was used by non-residents to expand their opportunities, while domestic production was 

significantly lower than its potential. According to the model "costs-output", GDP in 2013 

could be higher by 19598 million US Dollars. Under such conditions not only the national 

economy is reduced but also domestic economy, which is owned by a foreign investor in the 

post-crisis period, is steadily expanding. In the absence of growth of production capacity, 

this means only one thing: a national real capital becomes a real capital of foreigners; the 

national economic territory becomes narrower than its administrative area, and is annually 

shrinking. The balance of direct investment is consistently positive and is steadily growing; 

the capital operations account in 2012 exceeded the maximum level of the pre-crisis period 

and in 2013 increased by 30% (Fig. 8). Accordingly, income from foreign investments is 

coming. And every year the amount of income earned by our economy to foreign investors 

is becoming bigger and bigger. This trend has not been affected even by the global crisis, 

and in 2009; the national economy earned for non-residents a record, for the researched 

pre-crisis period, 5.851 million US Dollars. In 2013 this figure almost doubled.  

The model of "withdrawal-injection" also has its national specifics. The specificity of 

the national economy is the fact that national funds are withdrawn and injections into the 

economy come from abroad. That is, the economy is gradually becoming the property of 

foreign investors. Given that only the derivatives market created 1200 trillion US Dollars, 

while the annual global GDP makes 58 trillion US Dollars, national savings are removed 

from economic circulation and are depreciated at least ten times, while the so-called 

"injections" would be quite possibly provided not by foreign investments but by savings of 

population. Thus, only the amount of currency savings of population eliminated from 

economics, during the period under review made 82.111 million US Dollars (not including 

savings in local currency), while direct investment into the country in the period of 1998-

2013 was 66216 million US Dollars. In addition, internal sources not only work for the 

national economy, but also destroy it because they serve strengthening of foreign 

currencies (and the corresponding depreciation of national currency) in the conditions of 

import dependence and significant state currency debt.  

Therefore, it is necessary to state that there was created a national economic model 

in which the national capital, even on its own territory, works for non-residents. As for the 

factor of production "labor", the situation is similar. National labor is increasingly used for 

the purposes of non-residents, but not for development of the national economy.
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Любые масштабные экономические преобразования останутся незавершен-

ными без налаживания эффективного отечественного производства, способного 

мобилизовать внутренние резервы производства конкурентоспособной продукции. 

В связи с этим решающее значение приобретает активизация инновационной 

деятельности отечественных предприятий.  

В рыночной экономике инновации – один из наиболее значимых факторов, 

которые позволяют предприятию получать преимущество над конкурентами в 

той области, что является сферой их коммерческих интересов, и занимать 

устойчивые рыночные позиции, расширяя рынки сбыта продукции, завоевывая новые 

сегменты рынка, занимая доминирующее положение на рынке новой продукции в 

случае освоения принципиально новых нововведений, что непосредственно связано 

с возможностью получения предприятием значительно большей прибыли, чем 

другие предприятия. 

Инновации и инновационная деятельность предприятия являются объектом 

исследований Д.Богини, А.Власовой, В.Гринева, С.Илляшенка, Н.Краснокутськой, 

О.Лапко, С.Покропивного, П.Харива, И.Цигалика и многих других. Вместе с тем, 

недостаточно исследованными остаются факторы стимулирования инновацион-

ной деятельности предприятия, что актуализирует тему исследования и, прежде 

всего, требует теоретического их обоснования как на микро-, так и макроуровнях. 

Инновация – это конечный результат деятельности по созданию и 

использованию новшеств, воплощенных в виде новых или усовершенствованных 

продуктов (изделий и услуг), технологий их производства, методов управления на 

всех стадиях производства и сбыта, которые способствуют развитию и 

повышению эффективности функционирования предприятий, что их используют [1, 

с. 513]. 

Под новшеством (нововведеним) понимается введена в хозяйственную 

практику прогрессивная новация.  

Нововведения могут оформляться в виде: открытий, изобретений; патентов; 

товарных знаков; рационализаторских предложений; документации на новый или 

усовершенствованный продукт, технологию, управленческий или производст-

венный процесс; организационной, производственной или другой структуры; «ноу-

хау»; понятий; научных подходов или принципов; документа (стандарта, рекоменда-
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ций, методики, инструкции и т. др.); результатов маркетинговых исследований и 

т.п. Внедрение нововведения превращает его в форму инноваций. 

В широком смысле инновационная деятельность предприятия представляет 

собой комплексный процесс создания, использования, распространения и 

коммерциализации инноваций с целью получения конкурентных преимуществ и 

повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

С точки зрения конкретных предприятий инновационную деятельность 

необходимо рассматривать как одно из основных средств их адаптации к 

постоянным изменениям условий внешней среды [2, с. 18]. Таким образом, 

сущностью инновационной деятельности и инноваций являются изменения, 

общественный технико-экономический процесс, приводящий к созданию лучших по 

своим свойствам товаров (продукции, услуг) и технологий путем практического 

использования нововведений, и который является источником дохода. 

Поэтому инновационная деятельность предприятия является специфическим 

процессом организации хозяйствования, основанным на постоянном поиске новых 

возможностей улучшения технико-технологических, организационных и других 

факторов производства. Инновационная деятельность связана с готовностью 

предприятия (физического или юридического лица) принимать на себя весь риск с 

ее осуществления, а также финансовую, моральную и социальную ответствен-

ность, что при этом возникает [3, с. 27]. 

Результатом инновационной деятельности является повышение конкуренто-

способности продукции, успешная ее реализация на внутреннем и внешнем рынках. 

Необходимость организации инновационной предпринимательской деятельно-

сти обусловлена: потребностями повышения технико-технологического уровня 

производства; увеличением затрат и ухудшением экономических показателей 

хозяйственной деятельности предприятий; быстрым моральным старением 

техники и технологии; определяющей ролью науки и повышением эффективности 

разработки и внедрения новой техники; важностью и экономической 

целесообразностью усиления интенсивных факторов развития производства на 

основе использования достижений научно-технического прогресса во всех сферах 

экономической деятельности; потребностями существенного сокращения сроков 

создания и освоения новой техники; важностью развития массового творчества 

изобретателей, рационализаторов и использования их предложений. 

Основными факторами, которые тормозят инновационную деятельность, 

являются: ограниченное, или отсутствующее финансирование, несовершенство 
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законодательства и высокие кредитные ставки. Именно эти факторы определяют 

темпы и эффективность инновационной деятельности предприятий, а поэтому их 

следует учитывать при решении проблем регулирования и активизации 

инновационной деятельности.  

Факторы активизации инновационной деятельности предприятия следует 

рассматривать на уровне государства (макроуровень) и собственно предприятия 

(микроуровень). 

Составляющими механизма активизации инновационной деятельности 

предприятия на государственном макроуровне являются [4, с. 391]:  

- прямое государственное стимулирование НИОКР, распределение государст-

венных ресурсов (заказов, грантов, кредитов) между различными сферами научных 

исследований и разработок в зависимости от структуры государственных 

научных приоритетов, выполнение исследований и разработок в государственных 

научных центрах;  

- косвенное государственное стимулирование науки и освоения ее достиже-

ний в государственном и частном секторах экономики с помощью налогов, 

амортизационной, антимонопольной, патентной, внешнеторговой политики и 

особенно путем поддержки малого бизнеса;  

- формирование благоприятного инновационного климата в экономике и 

формирование инфраструктуры обеспечения исследований и разработок. 

Факторы активизации инновационной деятельности собственно предприя-

тия, т.е. на микроуровне также включают методы прямого, косвенного и 

отрицательного стимулирования в масштабах самого предприятия (табл. 1) [5, с. 

78]. 

Оценить активность инновационной деятельности предприятия можно по 

следующим показателям [6, с. 122-125]:  

а) коэффициент наукоемкости производства (Кн), который определяется как 

соотношение затрат на инновации к общей сумне издержек производства: 

Кн=Зи/Зо,        

где Зи  – объем затрат на инновационную деятельность;  

Зо  – общая сумма издержек производства; 

б) коэффициент использования собственных разработок (Кс.р.): 
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Кс.р.=Nв.с./Nо.с., 

где Nв.с. – количество внедренных собственных разработок, ед.;  

Nо.с. – общее количество собственных разработок, ед. 

Таблица 1  

Методы стимулирования инновационной активности на микро и макроуровнях 

Методы стиму-  

вания 
 

Уровни 
стимулирования 

Прямое 
стимулирование 

Косвенное 
стимулирование 

Отрицательное 
стимулирование 

Макроуровень Государственные 

инновационные 
программы и целевые 

проекты, госзаказ, 
госконтракты, 

гранты, госкредиты, 
страхование рисков, 

другие. 

Налоговая, 

амортизационная, 
антимонопольная, 

патентная, 
внешнеторговая 

политики, поддержка 
малого бизнеса, 

информационно-
консультативная 

поддержка, 
инфраструктурное 

обеспечение 
исследований и 

разработок, другие. 

Ограничение или 

запрещение 
использования 

иностранных 
инвестиций в 

определенные отрасли 
или объекты 

инновационной 
деятельности, 

введение 
государственных 

санкций за выпуск 
устаревшей 

продукции, другие. 

Микроуровень Повышение уровня 

заработной платы,  
установление 

надбавок и  
премий,  

предоставление 
различных льгот,  

формирования 
поощрения, другие. 

Предоставление 

научной 
самостоятельности 

исследователям,  
свобода общения между 

специалистами,  
терпимость к 

неудачам,  
поощрение 

новаторской 
инициативы,  

профессиональный 
рост,  

формирование 

общественного 

мнения, обеспечение 
максимально 

благоприятной среды 
для научного поиска, 

другие. 

Уменьшение 

заработной платы,  
перевод работника на 

низшую должность,  
лишение льгот, другие. 

 

 

Этот показатель позволяет определить эффективность собственных 

разработок предприятия и показывает уровень собственного научного 
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обеспечения инновационной деятельности. Главное внимание руководители 

предприятий должны при этом обращать на скорейшую активизацию 

изобретательско-рационализаторской работы, что может обеспечить высокий 

уровень данного коэффициента; 

в) коэффициент использования результатов приобретенных разработок 

(Кпр.р.): 

Кпр.р.= Nв.пр./Nо.пр., 

где Nв.пр.  – количество внедренных приобретенных разработок, ед.;  

Nо.пр. – общее количество приобретенных разработок, ед. 

Этот показатель позволяет определить эффективность использования 

приобретенных научно-исследовательских разработок сторонних организаций и 

характеризует вклад в обеспечение эффективности инновационной деятельности 

извне; 

г) коэффициент соотношения между собственными и приобретенными 

разработками (Ксп): 

Ксп =Nо.с./Nо.пр. 

По данному показателю можно судить о темпах осуществления прикладных 

исследований на предприятии. При этом оценку уровня активности в 

инновационной (научной) деятельности предполагается проводить по шкале, 

отражающей три уровня (табл. 2). 

Таблица 2  

Шкала определения уровня активности инновационной деятельности предприятия 

Уровни активности инновационной 
деятельности предприятия 

Коэффициент соотношения между 
собственными и приобретенными 

разработками (Ксп) 

низкий меньше 1 

средний близок к 1 

высокий больше 1 

 
Таблица составлена по [6, с. 125]. 
 

Если данный коэффициент меньше 1, то это свидетельство низкой активно-

сти собственного коллектива предприятия в инновационной деятельности. Если 

же он равен или близок к 1, то для предприятия характерен средний уровень 

активности, а если больше 1, то предприятие имеет высокий уровень активности 

инновационной деятельности. 
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В статье проведены исследования, касающиеся сущности корпоративного 

управления на предприятиях отечественного типа. На основе анализа определенны 

специфические проблемы, которые создают дополнительные трудности при формировании 

моделей корпоративного управления персоналом. Сделаны выводы о необходимости 

формирования комплексного механизма управления персоналом на предприятиях, которое 

заключается в сочетании личностного развития работников и собственных целей, и 

целями корпорации. 

Ключевые слова: персонал, корпоративное управление, экономическая система, 

механизм. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими задачами. В современной экономике одной из форм 

хозяйствования, которая соответствует условиям рыночных отношений и 

стимулирует их прогресс, является корпоративная, возникшая как ответ на 

определенные требования времени. Она способна обеспечить концентрацию и 

централизацию капиталов, ограничивая уровень риска. Поэтому в Украине именно 

развитие корпораций должно способствовать изменению и совершенствованию 

структуры собственности, мобилизации внутренних финансовых ресурсов и 

привлечению внешних инвестиций, а также обеспечить эффективную занятость и 

развитие персонала.  

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато 

решение данной проблемы. Проблемы теории, методологии и практики 

управления персоналом рассмотрены в научных трудах зарубежных и 

отечественных экономистов, а именно: Амоша А.И., Блэка Дж., Бравермана А., 

Гришнов О.А., Дзюбы С.Г., Журавлева П.В. ., Иванцевичи Дж. М., Колпакова В.М., 

Лобанова А.А., Лукьянченко Н.Д., Наумовой А.А., Пагрушева В.Д., Петровой И.Л., 

Поклонская Ф.Ю., Рака М.Г., Скударя Г.М., Томпсона А.А., Шекшня С.В. и др [2,3,4,7]. 

Вопросы развития корпоративного управления и решения имеющихся проблем, 

рассматривалось следующими учеными-экономистами: Грабко Е.В., Дулиба Н. Г., 

Деева Н.Э., Кравченко А.Н., Лапан А.В. и другими. Однако существует ряд вопросов, 

которые требуют дополнительных исследований и уточнений. В частности, это 

касается корпоративного управления персоналом на отечественных 

предприятиях. Актуальным вопросом для украинских предприятий корпоративного 

типа является формирование комплексного механизма управления, разработка 

которого интересует государственные институты, участников фондового рынка, 

ученых и т.п. Однако проблемам обеспечения общности интересов владельцев 

компаний, наёмных работников и других заинтересованных лиц в указанном 

механизме уделено недостаточно внимания, что обусловливает выбор темы. 

Цель статьи. Целью статьи является разработка комплексного механизма 

управления персоналом на предприятиях корпоративного типа.  

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов. Основной экономической причиной 

возникновения корпоративного управления – есть отделение владения от 

непосредственного управления собственностью. В результате чего возрастает 

роль наемных руководителей, как следствие – возникают различные группы 

участников, каждая из которых преследует свои собственные интересы. В связи с 
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таким управленим, складываются определенные отношения, которые требуют 

особых подходов, системы управления и регулирования. 

На современном этапе хозяйсвования для экономики Украины присущи 

специфические проблемы, которые создают дополнительные трудности при 

формировании моделей корпоративного управления и контроля, а именно [1]: 

нecтaбильность макроэкономической и политической ситуации; неблагоприятное 

финансовое состояние значительного количества созданных корпораций; 

недостаточно развитая законодательная база; доминирование в экономике 

крупных корпораций и проблема монополизма; во многих случаях значительное 

расслоение во владении акциями; проблема «прозрачности» эмитентов и рынков и, 

как следствие – отсутствие ( неразвитость) внешнего контроля за 

руководителями бывших государственных предприятий; слабые внутренние и 

такие, что опасаются многих дополнительных рисков, внешние инвесторы; 

отсутствие традиций корпоративной этики и культуры; коррупция и другие 

криминальные аспекты проблемы. 

В зависимости от характерных особенностей структуры собственности, 

степени ее концентрации, особенностей механизмов финансового регулирования, 

фондовых рынков и национального акционерного законодательства могут 

формироваться различные системы корпоративного управления. Однако 

автоматическое перенесение зарубежных моделей на отечественную переходную 

экономику не совсем целесообразно. В данном случае должна иметь место 

консервативность, которая проявляется в медленных изменениях модели 

корпоративного управления в результате радикальных правовых разработок. 

Корпоративные конфликты в акционерных обществах обусловлены 

несовершенством законодательства и неотработанным опытом корпоративного 

управления. 

Cовременная система корпоративного управления в Украине находится на 

стадии эволюционного становлення, где особое внимание должно уделяться 

корпоративной культуре, которая охватывает корпоративные традиции, 

сложившиеся на протяжении существования корпорации, и обычную практику 

деловых отношений, локальные нормативные акты акционерных обществ. 

Поскольку уровень развития отечественной корпоративной культуры не является 

высоким, главное внимание при реформировании корпоративных отношений должно 

быть уделено законодательству. 

Корпоративная культура влияет как на процесс управления персоналом, так 

и на работу предприятия в целом: чем выше уровень корпоративного культуры, 

тем меньше персонал нуждается в четком регламентировании деятельности, в 
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директивах, наставлениях, детальных схемах и подробных инструкциях и тем выше 

престиж и конкурентоспособность предприятия [3]. В системе управления 

персоналом она должна рассматриваться как стратегический инструмент, 

позволяющий ориентировать все его подразделения и всех работников на общие 

цели, повышать инициативу персонала, обеспечивать преданность общему делу, 

упрощать общение. Между собственниками и руководителями формируется 

определенный компромисс, в результате которого каждая из сторон доверяет 

другой, делегирует ей соответствующие функции и права. Опыт показывает, что 

не всегда «правильное» корпоративное управление обеспечит высокую 

конкурентоспособность компании. Считается, что корпоративное управление 

страхует от злоупотреблений, но при этом делает компании менее гибкими [4]. 

Стоит отметить, что развитие и совершенствование корпоративного 

управления невозможно без применения передовых технологий (примерных бизнес 

программ), основой которых является превращение стратегических знаний в 

ключевой ресурс успешного развития современных акционерных обществ. Для них 

присущим является повышение внутреннего контроля и повышения социальной 

ответственности компаний [ 5]. 

Вхождение украинских корпораций в систему цивилизованного 

корпоративного управления, основанного на требованиях современного бизнеса, 

менеджмента и маркетинга, возможно при соблюдении следующих условий: четкое 

определение целей деятельности корпорации и способов мотивации ее 

собственников; реструктуризация корпорации до уровня самоуправляемых 

структур под контролем акционеров; выбор организационной структуры, 

адекватной поставленным целям: производство, сбыт продукции, инновации, 

маркетинг; разработка единых принципов работы корпорации в виде миссии, 

философии или иного основного документа; изменение философии оплаты труда 

персонала, особенно руководителей [6]. 

Устанавливая оплату труда, необходимо учитывать реальный вклад каждого 

работника как в получение текущей прибыли, так и в формирование 

капитализированной прибыли корпорации. Это предполагает наличие трёх 

компонент: прямой оплаты труда за выполняемую работу на основе контракта; 

доход от доли акций по итогам финансового года; дополнительные выплаты и 

льготы (бонусы), оговоренные в каждой корпорации внутренними документами. При 

такой схеме оплаты труда руководители должны получать высокий доход, 

стимулирующий к интенсивному труду, к увеличению доли капитализированной 

прибыли, к расширению социальных выплат и гарантий в корпорации. Определенный 
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путь устранит противоречия между высокой оплатой труда высших менеджеров 

корпораций и результатами работы самих корпораций [7]. 

Решение указанных выше проблем возможно только при осуществлении 

комплексного управления развитием персонала корпорации, которое включает в 

себя экономические, мотивационные, организационные мероприятия [2]. 

Выводы. Итак, комплексный механизм управления персоналом для 

предприятий корпоративного типа предполагает акцентировать своё внимание 

на сочетании личностного развития работников и собственных целей, и целями 

корпорации. При этом необходимо: 

- концентрировать внимание на индивидуальном мастерстве, мотивации и 

ответственности работников, системе карьерного роста, искать работников с 

потенциальными и творческими возможностями, проведении их переподготовки; 

- инвестиции направлять в человеческий капитал как основу эффективного 

развития корпорации; 

- инициировать работников, имеющих наибольшие знания и научные 

достижения, разработать систему стимулирования и мотивации к инновационной 

деятельности работников. 

Однако, только наличие персонала с соответствующими требованиями не 

обеспечит желаемого результата. Для этого необходима эффективная система 

управления им, основу которой составляет единство интересов собственников, 

наемных руководителей высшего уровня и наемных работников (наниматель 

должен получать выгоду от умений и навыков человека, а наемный работник – 

максимально возможное материальное и психологическое удовлетворение от 

своего труда. 
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Формирование управленческой отчетности, в том числе маркетинговой, 

является завершающим этапом учетного процесса. Маркетинговая 

управленческая отчетность является совокупностью показателей, которые 

отбивают результативность маркетинга как процессу хозяйственной 

деятельности предприятия, в том числе расходы на отдельные маркетинговые 

функции за видами продукции и группами покупателей. В то же время 
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использование современных инструментов экономического  анализа с 

использованием управленческой отчетности дает возможность наиболее 

эффективно осуществлять управление маркетинговой  деятельностью 

предприятия. 

Изучение вопросов управленческого учета и анализа, в том числе 

управленческого учета и анализа  маркетинговой деятельности предприятия на 

данное время является актуальным. Среди ученых, которые уделили значительное 

внимание исследованиям данного вопроса следует отметить: А.Андрушко, 

И.Билоусову, Я. Бахарева, У. Балык, Б. Валуєву, А. Гапеева, Н. Гавришко, С. Голова, И. 

Гончаренко Ю.Гофербер, А. Гудзенко, И.Давидович,  О.  Дячун, З.Задорожного, Н. 

Мавріну, Н. Майбогину, К. Назарова, К. Палагнюк, Г. Протопенко, П. Поповича, Ю. 

Руденко, Л.  Сакун, С.Ткаченка, В.Хаустова, Л. Сапожника  [1-5]. 

Маркетинговая управленческая отчетность должна, прежде всего, отвечать 

запросам внутренних пользователей этой информации на каждом уровне управления, 

в зависимости от хозяйственных решений, которые принимаются на каждом из 

этих уровней. Набор показателей, которые включаются в состав отчетности для 

каждого уровня управления маркетинговой деятельностью, а также периодичность 

представления этой отчетности должна быть согласована с менеджерами, 

ответственными за выполнение маркетинговых функций еще на стадии разработки 

порядка ведения управленческого учета и оперативного анализа на предприятии. 

Поскольку высшее руководство осуществляет стратегическое управление 

предприятием, оно должно получать интегрированную управленческую 

отчетность, что позволяет оценивать результаты работы предприятия в целом. 

Эта отчетность, как правило, характеризует фактические результаты 

производственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия и 

содержит наиболее общие данные. 

Выделение в интегрированной отчетности отдельных процессов 

хозяйственной деятельности предприятия, в том числе маркетингового, позволит 

существенно расширить сферу управленческого анализа и контроля. 

Последовательный анализ данных отчетности поможет проследить тенденцию, 

изменения структуры прибылей и расходов. Такие изменения могут происходить в 

результате действия как внутренних, так и внешних причин, дополнительный анализ 

которых позволит выявлять факторы, которые будут способствовать достижению 

долгосрочных целей развития предприятия. 

Кроме того, структура расходов на разные процессы хозяйственной 

деятельности может непрямым образом свидетельствовать о принятой на 

предприятии концепции управления. Предприятия,  в которых большая часть 

ресурсов участвует  в производственном процессе ориентированные на 

производственную концепцию управления. Процесс маркетинга при этом подчинен 
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главному процессу и, соответственно объем ресурсов, которые выделяются на 

него, очень ограничен. Если такие предприятия функционируют на 

высококонкурентных  рынках,  то  в будущем  у  них  могут  ухудшиться 

результаты хозяйственной деятельности, поскольку они вовремя не отслеживают 

изменения что происходят во внешней среде и слабо влияют на рынок. 

Высокий удельный вес расходов на маркетинговый процесс (по данным 

управленческой отчетности) также не всегда свидетельствует об использовании 

на предприятии маркетингового подхода к управлению. Если большая часть 

ресурсов потребляется бизнес-процессом после этапа производства ("следующий 

маркетинг"), то это свидетельствует о сбытовой концепции управления, 

поскольку допускает проведение агрессивной сбытовой политики. Предприятия, 

ориентированные на рынок, концентрируют свои усилия (и ресурсы) на изучении 

рынков и потребителей, выявлении их потребностей, разработке и 

совершенствовании товаров ("предыдущий маркетинг"). В будущем эти 

предприятия демонстрируют высшие финансовые результаты по показателям 

рентабельности и доли рынка. 

Использование интегрированной маркетинговой отчетности по прибылям в 

разрезе сегментов рынка или групп потребителей также поможет выявить 

закономерности в изменении динамики и структуры прибылей и расходов. При 

наличии сегментов (рыночных, географических), которые в течение длительного 

периода времени демонстрируют ухудшение результатов деятельности, 

руководство может принять решение об отказе от работы в этом сегменте. Но 

для обоснования такого решения рекомендуется провести предыдущий анализ 

факторов, которые повлияли на эти результаты, как внешних так и внутренних. В 

ином случае можно добиться улучшения финансовых показателей в краткосрочном 

периоде в убыток долгосрочному развитию. 

Руководителю маркетингового подразделения (средний уровень) нужна более 

детальная информацию по ключевым показателям, которые характеризуют 

деятельность этого подразделения. Для управления маркетингом такие показатели 

включают прежде всего: информацию о расходах ресурсов, задействованным в 

процессе маркетинг в разрезе функциональных статей расходов; детальную 

информацию по отдельным видам продукции (прибыли, расходы) и информацию за 

контрагентами (прибыли, расходы). 

Для этого могут использовать данные, сформированные в регистре за счетом  

"Затраты в разрезе видов продукции" для анализа расходов на маркетинг за 

отдельными видами продукции. Такая информация отбивает набор маркетинговых 

функций (и операций), связанных с изготовлением и сбытом этих видов продукции. 

Анализ этих функций и операций позволяет классифицировать действия на 

добавляющие и не добавляющие ценности продукта. Под операциями, которые не 
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добавляют ценности продукта, понимаются те, которые не влияют на качество 

конечного продукта, на удовлетворенность потребителя и на потребительский 

выбор. 

Получение и последующий анализ такой информации позволяет отменять не 

результативные (какие не добавляют стоимость) операции и расходы на них, что 

позволяет сокращать расходы без ухудшения показателей объемов продажи и 

прибыли. В то же время, решения об отказе от осуществления тех или других 

функций или операций должны приниматься осмотрительно, чтобы не ухудшить 

удовлетворенность клиентов и в дальнейшем не ухудшить 

конкурентоспособность предприятия в целом и отдельных видов продукции. 

Аналогично, данные сформированы в регистре за счетом "Затраты в разрезе 

покупателей" позволяют получать информацию о расходах на маркетинг, 

обусловленных работой с отдельными покупателями (группами покупателей). 

Сопоставление полученных данных с показателями физических объемов продаж и 

выручки, обеспеченных этими покупателями, позволит оценивать результативность 

работы с этими потребителями. В первую очередь это относится к анализу 

политики предоставления скидок. 

Это позволит принимать решение относительно дальнейших условий 

сотрудничества с конкретными покупателями с целью улучшения результатов 

хозяйственной деятельности предприятия. Например, будет целесообразно 

отказаться от предоставления скидок покупателям, объемы закупок которых 

остаются невысокими и не увеличиваются при предоставлении скидки. 

Также среди покупателей (групп покупателей) следует выделить те, с 

которыми компания  заинтересована поддерживать долгосрочное сотрудничество 

(например, прогнозируя в будущем расширение их деятельности и размера заказов). 

Это позволит сформировать обоснованную политику по поддержке именно 

перспективных покупателей и перераспределить на них ресурсы, которые 

высвобождаются, что обеспечит большую эффективность отдельных 

маркетинговых функций (скидок, рекламной поддержке и др.) и хозяйственной 

деятельности в целом. 

Кроме того, анализ потребления маркетинговых функций отдельными группами 

потребителей помогает выявить специфические функции и действия, которые будут 

не результативными/результативными именно для этой группы. Отмена этих 

расходов для других групп потребителей позволит также снизить маркетинговые 

расходы без ухудшения других показателей.  

Поскольку уровни руководителя подразделения осуществляется управление 

текущей хозяйственной деятельностью (в рамках определенного процесса) и 

принимаются оперативные решения, то периодичность складывания таких 

отчетов должна быть чаще. Запаздывание отчетов, и как следствие, старение 
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информации, которая содержится в них, приводит к запаздыванию управленческих 

решений. Это особенно актуально для информации, работы подразделения и 

предприятия, которое существенно влияет на результаты, в целом. 

Вовремя выявленные неэффективные функциональные расходы позволяют не 

только уменьшить потенциальные потери предприятия, но и улучшить общий 

результат при дополнительном усилении эффективных функций. В отдельных 

случаях это позволит сделать часть выработанных расходов "поворотной", и 

таким образом возместить потерь, которые испытали. 

Функциональные и линейные менеджеры по маркетингу (как специалисты 

структурного подразделения) отвечают в первую очередь за реализацию текущих 

маркетинговых мероприятий и достижение оперативных целей. На этом уровне 

нужны более детальные аналитические отчеты, по возможности фактические 

результаты, которые выявляют не только, но и влияния факторов, которые 

определяют эти результаты, которые сопровождаются анализом [1]. 

Детальные аналитические отчеты призваны раскрыть благоприятные 

возможности и резервы улучшения результативности отдельных хозяйственных 

процессов и деятельности предприятия в целом, указать на существующие 

факторы повышения эффективности деятельности. 

Частота складывания такой отчетности может варьироваться в 

зависимости от условий ведения хозяйства конкретного предприятия. Обычно 

период составления оперативной аналитической отчетности совпадает с 

периодичностью проведения оперативных совещаний в отдельных службах (как 

правило, одна неделя). 

Для целей управленческого анализа и контроля функциональные менеджеры 

могут использовать данные, сформированные в регистре за счетом "Расходов на 

маркетинг" для получения более полного представления об объеме ресурсов, 

которые тратятся, на отдельные маркетинговые функции в разрезе выполняемых 

хозяйственных операций. Такая отчетность позволяет не просто определять 

расходы на выполнение отдельных функций, но и прослеживать "цепочку" 

возникновения этих расходов. 

Например, при анализе функциональных расходов на маркетинговые 

исследования, которые состоят из расходов на разработку плана исследования, 

проведения и следующей обработки результатов, необходимо оценивать не просто 

результативность расходов на исследование, а расходов на отдельные операции. В 

случае признания этих расходов не результативными прежде чем ликвидировать эту 

функцию, следует выяснить на самом ли деле эта функция оказалась неэффективной 

и от нее следует отказаться. Позволит ли корректировка отдельной операции 

(например, передача разработки плана исследования другой компании) эффективнее 

выполнять эту функцию. 
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Кроме того, анализ функциональных статей расходов на маркетинг за 

несколько периодов, может выявить некоторые избыточные функции, потребление 

которых следует сократить (при условии, что это не приведет к ухудшению других 

показателей хозяйственной деятельности).  

Таким образом, маркетинговая управленческая отчетность должна отвечать 

запросам внутренних пользователей на каждом уровне управления, в зависимости от 

хозяйственных решений что принимаются на каждом из этих уровней. Общее 

использование данных маркетинговой управленческой отчетности на разных уровнях 

управления, а также при участии сотрудников других служб (например, финансовых) 

позволит предприятиям более обоснованно принимать решение по вопросам 

ценообразования и планирования ассортимента. 
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Складові еколого-економіхного аналізт діылшності 

промислового підприємства 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Важливою проблемою у формуванні і 

реалізації еколого-економічної стратегії держави є оцінювання стану екології в 

різних секторах економіки і на всіх рівнях, зокрема на рівні промислового 

підприємства. Реалізація еколого-економічної політики вимагає здійснення еколого-

економічного аналізу діяльності промислового підприємства. Результати еколого-

економічного аналізу необхідні для ухвалення оперативних важливих рішень щодо 

управління діяльністю промислового підприємства. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. На 

сьогоднішній день питання екологізації економіки та складових еколого-

економічного аналізу є досить популярним серед науковців, зокрема: О. Веклич, 

Б.Данілішина, Л. Мельник, О. Олійник, О. Пашенцева та інші економісти.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження та аналіз проблем з 

якими стикаються промислові підприємства при впровадженні економіко-

екологічного аналізу в практичну діяльність, визначення складових економіко-

екологічного аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Еколого-економічний аналіз діяльності 

промислового підприємства має бути спрямований на виявлення можливості 

регулювання еколого-економічним станом, передбачає дослідження інформації з 
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метою з’ясування, де виникли порушення у сфері екологічної діяльності 

промислового підприємства і на якому виробничому рівні вони перебувають.  

Еколого-економічний аналіз має багатоаспектний, комплексний характер і 

передбачає такі складові: екологічна експертиза; екологічна діагностика; 

екологічний ситуаційний аналіз; екологічний маркетинговий аналіз; екологічний 

аудит. 

Екологічна експертиза – вид науково-практичної діяльності спеціально 

уповноважених державних органів, еколого-експертних об’єднань громадян, що 

ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці 

передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об’єктів, реалізація і дія яких 

може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного 

середовища та здоров’я людей, і спрямована на підготовку висновків про 

відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам експертиз 

всіх проектів і документації, що фінансуються на рівні суб’єкта господарювання. 

Служба екологічної експертизи повинна бути складовою органу управління 

промисловим підприємством.  

Важливою складовою еколого-економічного аналізу є екологічна діагностика. 

Мета екологічної діагностики – формування і аналізування своєчасної й достатньо 

об’єктивної інформації про можливості й інтенсивність розвитку негативних 

наслідків впливу господарської діяльності, виробництва на навколишнє природне 

середовище, вміння апріорі правильно виявити і оцінити еколого-економічні 

проблемні ситуації для детального їх аналізування [1, с. 290]. Загальні завдання 

екологічної діагностики: виявлення, аналізування і оцінювання проблемних 

екологічних ситуацій, сценаріїв їх розвитку та визначення екологічних збитків 

довкіллю в результаті тих або інших змін у виробничій діяльності, стані природних 

екосистем; розкриття, аналізування основних тенденцій еколого-економічного 

розвитку промислового підприємства, перспективних напрямків підвищення 

ефективності та екологічності виробництва, відтворювальних процесів; 

обґрунтування стратегічних рішень з регулювання екологічної діяльності та 

розроблення напрямів реалізації відповідних заходів [1, с. 290]. 
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Проведений аналіз наукових досліджень вчених [4-6] дає змогу дійти висновку, 

що екологічну діагностику діяльності промислового підприємства слушно 

розглядати та структурувати за наступними взаємопов’язаними етапами:  

визначення об’єкта дослідження і цілей екологічної діагностики; 

формування групи проведення екологічної діагностики; 

обробка інформації; 

визначення джерел і збір інформації; 

планування проведення екологічної діагностики; 

вибір методу аналізу; 

оцінка еколого-економічної діяльності промислового підприємства; 

висновки за результатами екологічної діагностики;  

формування рекомендацій за результатами екологічної діагностики [1, с. 291]. 

Вважаємо, що екологічна діагностика повинна здійснюватись на промисловому 

підприємстві в межах відповідної функціональної служби. 

Екологічний ситуаційний аналіз орієнтований на аналітичне дослідження 

існуючої екологічної діяльності промислового підприємства на базі конкретних 

ситуацій. Він спрямований на виявлення можливості регулювання, корегування 

слабких ознак, які обумовлюють наявність еколого-економічних проблем.  

Екологічний ситуаційний аналіз включає й розгляд конкретної інформації про 

те, де виникли порушення в сфері екологічної діяльності, на якому виробничому рівні 

вони перебувають. 

У разі екологічного ситуаційного аналізу необхідно оцінити, яка інформація буде 

достатньою, щоб на її основі зробити конкретні висновки про вирішення виявлених 

проблем та визначити конкретні заходи щодо критичної екологічної ситуації. Цей 

аналіз, як процес поглиблення напрямів екологічної діагностики, орієнтований на 

виявлення та ліквідацію причин виникнення екологічних порушень, проблемних 

ситуацій у сфері природокористування.  

Основні завдання екологічного ситуаційного аналізу:   

аналіз екологічної діяльності промислового підприємства, природокористува-

ння щодо вирішення конкретної еколого-економічної проблеми або ситуації;  

розроблення стратегії екологічної діяльності для ліквідації й попередження 

небезпечних еколого-економічних ситуацій;  
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обґрунтування оптимальних «екологічних» рішень із здійснення комплексу 

організаційно-технічних, господарських, соціальних заходів екологічного характеру;  

контроль за виконанням екологічних рішень та здійснення своєчасного їх 

корегування для ліквідації негативних еколого-економічних проблем і факторів. 

На наш погляд, екологічний ситуаційний аналіз теж повинен здійснюватись на 

рівні промислового підприємства відповідною функціональною службою. 

Екологічний маркетинговий аналіз – це комплекс заходів у галузі управління 

виробничо-збутовою діяльністю промислового підприємства, орієнтуючих 

виробництво і збут, на одержання прибутку за рахунок задоволення потреб і запитів 

споживачів у разі додержання екологічних, соціальних, економічних інтересів 

суспільства.  

Головне завдання екологічного маркетингового аналізу – формування і 

розвиток ринку екологічно якісних товарів з метою ліквідації протиріч між 

економічним розвитком, збереженням і подальшим покращанням якості довкілля. 

Екологічний маркетинговий аналіз на промисловому підприємстві включає:  

аналізування екологічно орієнтованої кон’юнктури ринку; оцінювання 

можливостей побудови екологічно орієнтованої моделі господарського розвитку 

виробничої системи;  

аналізування виробництва, просування і реалізації екологічно якісних товарів. 

Екологічний аудит більшою мірою визначає і оцінює екологічні проблеми. 

Спираючись на незалежні кваліфікаційні аналізи та оцінки, нетрадиційні точки зору і 

підходи, комплексний розгляд екологічні проблем, визначення пріоритетів і напрямів 

зосередження зусиль, підвищення ефективності використання вже існуючих методів 

і засобів, екологічний аудит дозволяє швидше й легше отримувати реальні 

результати [3, с. 39]. 

Екологічний аудит - це документально оформлений системний незалежний 

процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що передбачає збирання і 

об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів 

діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем 

та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону 

навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту. 

Основною метою екологічного аудиту при його проведенні є:  
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контроль вірогідності наданої промисловим підприємством екологічної 

інформації;  

перевірка відповідності об'єкта екологічним вимогам;  

оцінка існуючої системи керування навколишнього середовища і здоров’я 

працівників;  

оцінка ризиків від регульованих і не регульованих впливів на навколишнє 

середовище [2, с. 132]. 

Екологічний аудит має такі завдання:  

збирання достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності 

промислового підприємства та формування на її основі висновку екологічного 

аудиту;  

встановлення відповідності екологічного аудиту вимогам чинного 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища та іншим 

критеріям екологічного аудиту;  

оцінювання впливу діяльності об’єкта екологічного аудиту на стан 

навколишнього середовища;  

оцінювання ефективності, повноти і обґрунтованості заходів з охорони 

навколишнього природного середовища на об’єкт екологічного аудиту. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, запропоновано 

складові еколого-економічного аналізу діяльності промислового підприємства, що 

надало теоретичну базу для подальшого розроблення конкретних методик його 

проведення. 
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Аннотация. В данной статье определена сущность и рассмотрены 

составляющие системы информационного обеспечения управления предприятием. 

Обобщены основные категории касательно информационного обеспечения 

управления предприятием. Определено место предприятия в информационном поле. 

Проанализированы проблемы информационного обеспечения управления и их 

последствия. Определена роль информационных технологий как инструмента 

информационного обеспечения предприятия. 

 

Ключевые слова: информационное обеспечение, информация, 

информационная база, информационные ресурсы предприятия, автоматизированная 

информационная система. 

 

Управление предприятием можно рассматривать как процесс принятия 

решений в информационной среде, в котором предприятие не просто 

функционирует, а находится под его влиянием и корректирует свою деятельность 

на основании информации о внешней и внутренней среде (рис. 1.1). Если 

руководители не имеют достаточной информации, они будут вынуждены 

принимать неэффективные решения, т.е. решения, основанные на неактуальной, 

недостаточной, неконкретной, недостоверной информации, или приняты 

несвоевременно, что не даст возможности решить проблему. 

Исследование проблемы информационного обеспечения системы управления и 

понятийного аппарата этого процесса оживилось с появлением 

автоматизированных систем управления.  – 
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Рис. 1.1. Предприятие в информационной среде 

 

Понятийный аппарат по информационному обеспечению управленческой 

деятельности очень насыщенный широкоупотребляемыми терминами, которые, 

при этом, трактуются неоднозначно. 

Понятие «информационное обеспечение» рассматривают разные авторы в 

широком диапазоне: как процесс [2], как систему [5, с. 144], совокупность форм 

документов нормативной базы и решений [1, с. 79], совокупность решений, 

реализуемых в отношении объектов информации [4, с. 17] и т.д. Соответственно, 

авторы по-разному подходят к решению проблем терминологии в пределах своего 

видения проблемы и в контексте конкретного вопроса. Разумеется, содержание 

информационного обеспечения и, соответственно, категориального аппарата, 

связанного с ним, будет зависеть от сферы и направлений использования 

информации, уровня управления, подходов к созданию информационной системы. 

Однако, считаем, что необходимо определить содержание основных 

категорий в контексте нашего исследования. Проведенные исследования и анализ 

интернет-источников дают возможность определить основные понятия 

относительно информационного обеспечения (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Определение основных категорий относительно информационного 

обеспечения управления предприятием * 

Понятие Содержание 

Информационное 
поле 

массив информации, складывающейся вокруг объекта 
мониторинга или его контуров 

Информационная 
база 

совокупность данных, систематизированных по 
определенным признакам и используемых для решения 
различных задач, а также применяемых при этом методов и 
средств накопления и передачи информации 

Информационное 

обеспечение 

информация, которая производиться в ходе работ по 
удовлетворению информационных потребностей 
пользователей и представлена в виде, удобном для них 
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Информационный 
запрос 

текст, содержательное значение которого выражает 
некоторую информационную потребность 

Информационная 
потребность 

потребность, возникающая, когда цель, которую 
преследует пользователь в процессе своей 
профессиональной деятельности или в его социально-
бытовой практике, не может быть достигнута без 
привлечения дополнительной информации 

Информационный 
поток 

множество сообщений, циркулирующих в информационном 
поле 

 

* Примечание. Обобщенно автором на основе интернет-источников. 

 

Таким образом, представив место предприятия в информационном поле с 

помощью рис. 1.2, можно утверждать, что для принятия адекватного решения 

относительно любого аспекта финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия необходима информация о внешней и внутренней среде предприятия: 

- информация о внутренней среде предприятия (информация о 

производственных мощностях предприятия, наличие и количество тех или иных 

ресурсов, в том числе трудовых, информация об ограничительных факторах и т.д.); 

- информация о внешней среде предприятия (маркетинговая информация, 

нормативно-справочная информация, информация о контрагентах и конкурентах, о 

возможностях и угрозах предприятия на рынке, информация об уровне развития 

отрасли и т.д.). 

 

Рис. 1.2.  Место предприятия в информационном поле 

Очевидны конкурентные преимущества от использования качественной 

управленческой информации, поскольку она способствует принятию более 
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эффективных решений, что, в свою очередь, приводит к повышению прибыльности 

предприятий. 

Отсутствие или недостаточность, низкое качество, несвоевременность 

информации любого из двух указанных блоков, приведет к принятию неадекватного, 

недопустимого в конкретной ситуации управленческого решения. 

Итак, современное состояние информационного обеспечения процесса 

управления предприятием не отвечает требованиям современности по 

следующим причинам: 

- информация, которая накапливается на предприятии не связана с 

потребностями конкретных менеджеров различных уровней управления и их 

полномочиями (ответственностью); 

- на предприятиях редко применяют оценку результатов принятых решений и, 

соответственно, не осуществляют корректирующие действия средствами 

обратной связи; 

- использование существующих специальных форм внутренней 

(внутриведомственной) отчетности требует от менеджера специальных знаний 

в области бухгалтерского учета или специальных знаний об особенностях 

технологического процесса. 

Обобщив все вышесказанное, можно утверждать, что в современных условиях 

бизнес-среды предприятий менеджмент каждого из них пытается сформировать 

информационное обеспечение, которое адаптировано к особенностям 

деятельности конкретной отрасли. 

А.М. Карминский выделяет следующие проблемы информационного 

обеспечения управления: 

 деятельность предприятия в целом, а также его подразделений и 

работников не имеет полного объективного информационного отображения; 

 неопределенность истории вопроса: наличие исходных документов и 

содержательных оснований для принятия конкретных решений; 

 невозможность получения адекватной запроса информации из документов, 

в которых она содержится; 

 медлительность документооборота; 

 появление дублирующих или противоречивых документов; 

 слабая интеграция функции информационного обеспечения в систему 

управления; 

 недостаточный уровень обработки информации, неверная трактовка 

«нужной» и «ненужной» информации [3]. 

Таким образом, разнообразие источников и форм информации и отсутствие 

единого информационного пространства приводит к таким негативным 

последствиям: 
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 дублирование в подготовке информации; 

 несинхронное ведения справочников; 

 невозможность автоматического формирования управленческой 

отчетности в интерактивном режиме; 

 сложность развития информационной системы, необходимость 

трудоемкой принудительной интеграции различных модулей. 

Проблемы информационно-коммуникационного характера, которые 

существуют в условиях отсутствия единого информационного пространства, 

приводят к тому, что руководители предприятия и отдельных подразделений при 

принятии управленческих решений вынуждены использовать неполную, 

противоречивую, недостаточно актуальную информацию. Это приводит к 

снижению оперативности и качества принимаемых управленческих решений, что 

влечет определенные риски и негативно сказывается на достижении целевых 

показателей деятельности предприятия. 

Кроме того, учитывая динамические изменения рынка, бизнеса и общества, 

процессы получения, обработки, хранения и передачи информации должны 

осуществляться быстро и качественно, что возможно при условии использования 

в деятельности предприятия информационных технологий (современной 

компьютерной техники и программного обеспечения). Информационные технологии 

– это совокупность программно-технических средств (программных продуктов, 

компьютерной и телекоммуникационной техники) для обеспечения оперативного и 

качественного получения, обработки, хранения и передачи информации для 

удовлетворения информационных потребностей физических, юридических лиц, 

общества в целом и государства. 

Так как информационные технологии являются основным инструментом 

информационного обеспечения, а их развитие является логической реакцией на 

развитие информационного обеспечения социально-экономических процессов, то 

необходимость более качественного процесса сбора, обработки, хранения и 

передачи большого количества данных приводит к модернизации компьютерной 

техники, разработке необходимого программного обеспечения и т.д. Толчком к 

популяризации внедрения и использования информационных технологий становится 

информатизация общества и как следствие острая потребность в информации и 

рост роли информации в экономике. 

Таким образом, учитывая требования и достижения современности можно 

утверждать о необходимости комплексной автоматизации управления 

предприятием. 

Необходимость комплексной автоматизации управления предприятием 

вызвана в первую очередь задачей обеспечения единства всех видов учетных 

данных. Благодаря внедрению системы можно быть уверенным, что юридический 
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отдел, отдел снабжения, отдел сбыта, маркетинговый отдел, бухгалтерия, 

цеховые службы и другие подразделения аппарата управления пользуются едиными, 

актуальными данными, что позиции договоров с поставщиками и покупателями 

отслеживают все службы с момента появления в системе до момента 

окончательного выполнения и отражение в отчетах. 

Одна из неоспоримых преимуществ любой интегрированной системы 

управления – это обеспечение строгого и неуклонного выполнения предложенной 

управленческой процедуры. Любой документ, если это указано при настройке 

системы, пройдет необходимую цепочку оформления, согласования и утверждения, 

не сможет использоваться при критических несогласованностях его данных с 

данными других документов и т.п. При этом доступ к информации будет возможен 

только в строгом соответствии с правами и полномочиями работников. 

С помощью современных компьютерных технологий можно достаточно 

быстро обработать и предоставить в надлежащем виде необходимую информацию 

обо всех аспектах деятельности предприятия, речь идет, в частности, о системе 

класса ERP. Большинство корпоративных систем класса ЕRР, используя 

возможности распределенных компьютерных систем и Интернета, дают 

возможность решать проблемы обмена информацией и генерации отчетных форм. 

Опираясь на результаты проведенного исследования, можно сформулировать 

основные направления автоматизации процессов подготовки и представления 

управленческой информации и задачи, которые должна решать 

автоматизированная информационная система управления предприятием: 

1. Интеграция различных информационных систем предприятия 

(оперативного и финансового учета, маркетинга, информация о процессах 

снабжения, производства, сбыта и т.д.). 

2. Автоматизация документооборота (что позволит оперативно 

формулировать информационные запросы и получать информационные сообщения). 

3. Применение генераторов (конструкторов) отчетных форм (что позволит 

более полно удовлетворять информационные потребности менеджеров). 

В зависимости от задач, которые ставятся перед системой управленческой 

отчетности и от других особенностей функционирования предприятия, 

автоматизацию этих процессов можно осуществлять как с помощью отдельных 

программных продуктов, так и комплексных корпоративных систем 

автоматизации управления, учитывая при этом экономическую целесообразность 

и технологические особенности использования того или иного программного 

продукта. 
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ABSTRACT 
 

“Europe is currently going through a paradigm shift in the way energy is produced, 

transmitted, distributed and traded.” (G. Oettinger, European Commissioner for Energy). 

Towards this route, a number of 248 energy infrastructure projects have been selected as 

the most critical to implement from a European perspective. The respective priority 

corridors to be undertaken for Bulgaria, along with a series of infrastructure upgrades, 

though of smaller scale, implemented in the period 1998-2003, have the potential to assign 

to the country a major role or even establish it as a regional energy hub on Southeast 

Europe. Accordingly, the need to reformulate the curriculums of higher education in 

Bulgaria arises as an imminent strategic priority. 

The aim of this article is two-fold: firstly, to review other worldwide studies, on how energy 

related education has been incorporated in university curriculums in the academic discipline 

of social sciences; secondly, to discuss the structure and penetration of energy related 

studies as extracted from the curriculums of universities in Bulgaria. 

Keywords: education management; higher education; energy curriculum; social sciences; 

Bulgaria. 

 

INTRODUCTION 

 

EU energy policy goals, as well as the Europe 2020 economic aims, will not be 

achievable without a major shift in the way European infrastructure is developed (European 

Union, 2011) [1]. EU’s energy strategy for the period up to 2020 builds on eight priority 

corridors for electricity, gas and oil. Accordingly, on October 2013, a number of 248 energy 

infrastructure projects of common interest were selected and assessed as the most critical 

to implement from a European perspective (European Union, 2014) [2]. The respective 
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priority corridors to cross or be undertaken by Bulgaria are expected to assign to the 

country a major role or even establish it as a regional energy hub and gateway; these 

corridors are presented in more detail in the first part of the paper, in order to emphasize 

the significance of the subject. 

In turn, in the second part of the article, the structure and penetration of energy 

related studies in the academic discipline of social sciences are examined both worldwide 

and in Bulgaria, based on the existing curriculums of higher education institutions 

respectively. 

 

THE EIGHT PRIORITY CORRIDORS AND BULGARIA 

 

The trans-European energy infrastructure guidelines identify eight priority corridors & 

four thematic areas that must be implemented in the coming decade. Further, to materialize 

these corridors/areas into tangible projects, the guidelines consider a new approach of 

identifying energy infrastructure projects that can obtain the label of Projects of Common 

Interest (PCIs). For a project to be included in the list it has to have significant benefits for 

at least two Member States; contribute to market integration and further competition; 

enhance security of supply, and reduce CO2 emissions. Thus, to qualify for financial 

support under the CEF, projects must firstly be recognized as PCIs. 

 

Figure 1. European energy infrastructure priorities for electricity, gas & oil. 

  

Source: Adopted from © European Union – Directorate-General for Energy 
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In Figure 1 are depicted the eight priority corridors included in the Energy 

infrastructure package (European Union, 2014) [3], [4]. Among these corridors, three are 

expected to be of particular interest in the case of Bulgaria, as they will cross or directly 

involve respective infrastructure development, and are the following: 

o North-South electricity interconnections in Central Eastern Europe (CEE)/South 

Eastern Europe (SEE) to develop the internal market and integrate generation from 

renewable sources;   

o North-South gas interconnections between the Baltic Sea region, the Adriatic and 

the Aegean Seas and the Black Sea & Oil supply connections in CEE to raise security of 

supply and condense environmental risks.  

o Southern Gas Corridor for the transmission of gas from the Caspian Basin, Central 

Asia, the Middle East and Eastern Mediterranean Basin to the Union to enhance 

diversification of gas suppliers. 

The particular PCI projects already signed for implementation between Bulgaria and 

other EU or third countries are depicted in Table 1 below. 

 

Table 1. PCI projects between Bulgaria and neighboring countries. 

Project of Common Interest/Cluster of PCIs 
Priority 
corridor 

3.6. Cluster Bulgaria capacity increase with Greece and Romania including the 
following PCIs:  
3.6.1 Internal line between Vetren and Blagoevgrad (BG)  
3.6.2 Internal line between Tsarevets and Plovdiv (BG)  

Electricity 
EAST  

3.7. Cluster Bulgaria - Greece between Maritsa East 1 and N. Santa including the 
following PCIs:  
3.7.1 Interconnection between Maritsa East 1 (BG) and N. Santa (EL)  
3.7.2 Internal line between Maritsa East 1 and Plovdiv (BG)  
3.7.3 Internal line between Maritsa East 1 and Maritsa East 3 (BG)  
3.7.4 Internal line between Maritsa East 1 and Burgas (BG)  

Electricity 
EAST  

3.8. Cluster Bulgaria – Romania capacity increase including the following PCIs:  
3.8.1 Internal line between Dobrudja and Burgas (BG)  
3.8.2 Internal line between Vidno and Svoboda (BG)  
3.8.3 Internal line between Svoboda (BG) and the splitting point of the 
interconnection Varna (BG) - Stupina (RO) in BG  
3.8.4 Internal line between Cernavoda and Stalpu (RO)  
3.8.5 Internal line between Gutinas and Smardan (RO)  
3.8.6 Internal line between Gadalin and Suceava (RO)  

Electricity 
EAST  

3.23. PCI hydro-pumped storage in Bulgaria - Yadenitsa  Electricity 
EAST  

6.8. Cluster Interconnection between Greece and Bulgaria and necessary 
reinforcements in Bulgaria, including the following PCIs:  
6.8.1 Interconnection Greece – Bulgaria [currently known as IGB] between Komotini 
(EL) – Stara Zagora (BG)  
6.8.2 Necessary rehabilitation, modernization and expansion of the Bulgarian 
transmission system  

Gas EAST  

6.10. PCI Gas Interconnection Bulgaria – Serbia [currently known as IBS]  Gas EAST  
6.11. PCI Permanent reverse flow at Greek – Bulgarian border between Kula (BG) 
– Sidirokastro (EL)  

Gas EAST  

6.12. PCI Increase the transmission capacity of the existing pipeline from Bulgaria 
to Greece  

Gas EAST  

6.20. Cluster increase storage capacity in South-East Europe, including one or 
more of the following PCIs:  

Gas EAST  
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6.20.1 Construction of new storage facility on the territory of Bulgaria  
6.20.2 Chiren UGS expansion  
6.20.3 South Kavala storage in Greece  
6.20.4 Depomures storage in Romania  
7.1. Cluster of integrated, dedicated and scalable transport infrastructure and 
associated equipment for the transportation of a minimum of 10 bcm/a of new 
sources of gas from the Caspian Region, crossing Georgia and Turkey and 
ultimately reaching final EU markets through two possible routes: one crossing 
South-East Europe and reaching Austria, the other one reaching Italy through the 
Adriatic Sea.  

Southern 
Gas 
Corridor 
(SGC) 

7.4. Cluster of interconnections with Turkey. New onshore pipeline of up to 200 km 
(approx. 75 km Bulgarian section and approx. 130 km Turkish section) and with a 
daily capacity of 9-15 MCM/day in a first phase. 

SGC  

Source: European Union – Directorate-General for Energy, 2014 

 

A REVIEW OF ENERGY EDUCATION IN SOCIAL SCIENCES WORLDWIDE 

 

A review of other worldwide studies has been performed by the author, on how energy 

related education is incorporated in university curriculums (Kontakos, 2014) [5]. The main 

conclusions of the review include: 

o The subjects of “sustainability” and “sustainable development” occupy significant 

part in the suggested curriculums (Blewitt et al., 2004, Sherren, 2005) [6]. Several 

surveys have been performed since 2001 by universities in UK, US, Australia, Spain 

mainly in engineering studies (Desha and Hargroves, 2010) [7]. 

o Renewable energy education has also attracted significant academic research. In 

the case of Turkey, it is addressed mainly by engineering courses and at encyclopedic 

level (Karabulut et al., 2011) [8]. 

o Several surveys aim to ascertain the extent of energy efficiency education (Desha 

and Hargroves, 2010) [7] or carbon reduction education (Chen at. al., 2013) [9]. 

Zografakis et. al (2008) [10], describe the results of an energy-thrift information and 

education project taking place in different levels of education in Crete, Greece, which 

records 321 students’ and their parents’ routine energy-related behaviour. Also, in a 

recent paper, undergraduate energy education in Greece is compared with relevant 

accredited engineering courses of the UK (Gelegenis and Harris, 2014) [11]. 

o Energy and environmental policy have been two rapidly developing inter-related 

subfields within the broad area of natural resource policy which are of considerable 

contemporary interest (Hamilton, 1983) [12]. 

o “Environmental economics” are an established subject globally, but only at a very 

limited extent in SEE countries. 

The major methodology used in the last decade to assess the extent at which energy 

education is incorporated in other fields is the questionnaire survey, principally at national 

level, and within engineering disciplines. However, there has not yet been a comprehensive 

assessment of the extent of various contents/directions included in energy education 
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globally, or an assessment of whether critical energy literacies have been incorporated into 

social sciences curriculum. 

The author suggests several possible reasons for this lack of a comprehensive 

assessment, including: 

o Difficulty in assessing the extent to which “energy” knowledge & skills are embedded 

within the curriculum, due to the wide range of the term. 

o The time and resource intensive nature of conducting a global survey across the 

thousands of departments offering social science degrees in many different languages. 

o Potential reluctance of professional organizations, accrediting bodies or the 

universities themselves to reveal the results of performed surveys, as these may consist 

a competitive advantage in their planning, resourcing and accreditation programmes. 

o Globally, a priority and traditional focus has been given in energy context in 

engineering curriculums only; As such, it is characterized by a lack or low degree of 

inter-disciplinarity. 

o In some countries, such as in the cases of Greece & Cyprus, the lack of related 

previous experience in industrial development, has further limited the relevant 

knowledge. 

 

ENERGY EDUCATION IN BULGARIA  

 

A review of the existing curriculums was performed by the author in a selected range 

of Bulgarian universities, to examine the structure and penetration of energy related studies 

in the academic discipline of social sciences. It can be supported that overall the main 

conclusions aforementioned in the previous section apply also in the case of Bulgaria. In 

particular, during the review, the following full-time programs (distance learning courses 

were not considered in the research) with an exposure towards “energy” matters were 

identified and examined: 

 

Table 2. Review of energy-related studies within social sciences in selected 

universities in Bulgaria 

University name: Course title: Department/field: 
Sofia University Master’s Degree in Economics and 

management in Energy, Infrastructure and 
Utilities 

Department of Industrial 
Economics and Management 

 Participation in Research projects in Common 
European Energy Policy 

Department of Business 
Administration 

University of 
National and 
World Economy 
(UNWE) 

Bachelor in Eco-Economics 
 

Department of Economics 

 The joint master’s degree programs with 
foreign academic institutions are focused on 
business, finance and management studies; 

 

New Bulgarian BA in Ecology and Environmental Protection Department / Field of Earth 



 

 

 

743 

University Sciences 
 Master in Sustainable governance and 

development of the energy sector 
Department of Business 
Administration 

American Univer-
sity in Bulgaria 

No specific courses were identified n/a 

Plovdiv University Bachelor in energy generation and energy 
equipment (3-years) 

Provided by the Technical 
College in Smolyan 

Source: The Author, 2014. 

 

The main conclusions from this review included: 

o Lack of a comprehensive assessment at a national level to assess the extent of 

various contents/directions included in energy education in Bulgaria; 

o No particular local academic research was identified to have been performed 

related to the subject; 

o “Environmental economics” and “Energy economics” cannot be supported that have 

been established as a subject of studies in Bulgaria. Further, the exposure of traditional 

business administration and economics courses in energy related matters were found to be 

of limited extend. 

o Technical universities in Bulgaria organise primarily studies in energy related 

matters, mainly with an engineering focus, although in some cases an economic studies 

background was assumed to exist by candidates. Technical studies are quite extensive in 

Bulgaria, and a large number of technical universities in Bulgaria offer also technical study 

courses in English. Among the numerous programs identified it can be mentioned, for 

example the Master in Energy Sources and Environment Protection (offered by the South-

West University, Blagoevgrad), of which the qualification characteristics are those of a 

master in “physics”; also, the Master in Ecology and Environmental Protection, provided by 

the Faculty of Natural Sciences and Mathematics in the same university. 

 

CONCLUSIONS 

 

The main aim of the paper is to foster and encourage dialogue and possibly academic 

cooperation in a subject of which the importance has been undermined in the university 

curriculums in many countries in Southeast Europe, including Bulgaria, Greece and Cyprus. 

The main developments in the energy sectors in these countries, along with the directions of 

the European energy and climate goals of “20-20-20 by 2020” bring to the focus the 

necessity for the development of their respective academic curriculums. 

Particularly, in the case of Bulgaria, the priority corridors and the range of 

infrastructure projects to be implemented make the need to reformulate the curriculums of 

higher energy education an imminent strategic priority. 

The current energy curriculums in Bulgaria are primarily limited or focused in the field 

of engineering studies and no comprehensive national study has been performed in the 
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case of social sciences; accordingly, several reasons were underlined, both at global and 

local levels. 

Considering that “energy” consists, most likely, the vastest discipline to study, the 

author has asserted in other occasions that devising future energy curriculums and 

research in these countries will need to encompass at least the following features: new-

disciplinary (in the context of introducing new disciplines), interdisciplinary, sustainability, 

cross-country and cross-region oriented. 

Further to the aforementioned, and as a direction of future work of the current paper, it 

would be valuable, by using more extensive literature of other countries with long history of 

energy-related studies, to assess the suitability of such university programs in the local 

context, particularly in the field of social sciences. 

At last, and as an epilogue to the current paper, according to a local independent 

energy consultant, Valentin Stoyanov [13], “In the old days of COMECON, a quarter of 

century ago, Bulgaria was specialized in electronics, agriculture, tourism and some other 

industries. In a modern strongly interconnected Europe Bulgaria could find one of its 

comparative advantages in the energy sector. Such a goal might even overcome 

differences and bring various factions in Bulgaria together. But that would require some 

strategic, long-term thinking on the part of government and industry actors”. I would add that 

this paradigm shift most likely needs to be initiated from the side of academic thinkers. 
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Излизане от спасителна програма на дцржави от 
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развитие 

 

доц. д-р Йорданка Статева* 

 

JEL класификация: E44, F36 

 

Ключови думи: еврозона, спасителна програма, реформи 

Резюме: Представеният материал анализира процеси в икономиките на 

Ирландия, Португалия и Испания, довели до включването им в дълговата спирала на 

еврозоната, както и предприетите мерки за преодоляване на проблемите и 

излизане от спасителна програма. Случилото се в трите икономики на ЕПС е 

много поучителна история, която съдържа уроци за икономическо развитие. 

      Ирландия, Португалия и Испания бяха съответно втората, третата и 

четвъртата държави от ЕПС, които след Гърция поискаха финансово 

съдействие и влязоха в официални спасителни програми. Всяка от трите 

държави излезе от договорената спасителна програма навреме, но в 

икономиките им останаха сериозни проблеми, които ще бъдат преодолявани в 

продължение на години. Това е така, защото външното финансово 

съдействие от този род помага за решаване на краткосрочни проблеми, но не 

и на фундаментални, които изискват дългосрочни структурни промени. 

Причините за попадането на всяка една от държавите в дълговата спирала на 

еврозоната, мерките за справяне, довели до излизане от спасителна програма 

се различават, но във всеки един случай са много поучителна история, 

доколкото съдържат важни уроци за икономическо развитие. 

     Ирландия е втората държава, която след Гърция беше въвлечена в 

дълговата спирала на еврозоната и официално получи спасителен пакет. С 

население от около 4,5 млн. жители, тази държава формира около 2% от БВП на 

еврозоната. Само няколко години преди да попадне в кризисните процеси  и по-

конкретно през 2006 г. Ирландия е една от най-богатите държави в света, а 

безработицата в страната е 4%. За периода 1995 – 2007 г. средният икономически 
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растеж в ирландската икономика е около 6%. В периода след присъединяването си 

към еврозоната и преди началото на кризата, Ирландия е била в състояние да 

получава финансиране на капиталовите пазари и на по-ниска цена от Германия.  

   _______________________________________________________________ 

*Авторът е преподавател в катедра „МИО и бизнес” в УНСС, електронен адрес: 

jstateva@yahoo.com 

 

     Ирландия попада в дълговата спирала през 2010 г., като през ноември се 

налага да бъде договорена спасителна програма. Макроикономическите 

показатели показват рязко влошаване на икономическата ситуация. 

Безработицата е почти 15%, като се смята, че само масовата емиграция от 

страната е причината да не надмине 20%. В началото на 2011 г. бюджетният 

дефицит е вече над 32% спрямо БВП и е най-високият за държава в света като 

процент от БВП
1
. За 2013 г. този показател е значително подобрен и е 7,3% от 

БВП, като остава трети най-висок в еврозоната след този на Гърция и Испания. В 

процеса на спасяване на банковия сектор държавният дълг на Ирландия се 

увеличава от 25% до повече от 123% от БВП. 

     Договореният в края на 2010 г. спасителен пакет е в размер общо на 85 

млрд.EUR. Самото ирландско правителство участва с около 17,5 млрд.EUR, така 

че външната финансова помощ възлиза на 67,5 млрд.EUR. Държавните средства са 

осигурени главно от резервния пенсионен фонд NPRF /National Pension Reserve 

Fund/, както и от други вътрешни източници. Участието на ЕС в спасителния 

пакет е в размер на 45 млрд.EUR, които са осигурени от двата временни 

спасителни фонда /EFSM и EFSF/, както и от преки двустранни заеми от 

Великобритания, Швеция и Дания. МВФ участва с 22,5 млрд.EUR в спасителния 

пакет.  Договорените условия предвиждат използуване на 35 млрд.EUR от 

финансовата помощ за банковата система, от които 10 млрд.EUR за незабавна 

рекапитализация на проблемните банки и по-конкретно осигуряване на буфер 

срещу загуби от необслужвани кредити. С 25 млрд.EUR от финансовата помощ е 

формиран резервен фонд за банковата система. Останалите 50 млрд.EUR са за 

бюджетни нужди, като 2015 г. е предвиденият срок за редуциране на бюджетния 

дефицит до 3% от БВП. Договорената спасителна програма е тригодишна, но 

средният срок на получените заемни средства в рамките на програмата е 7,5 

години. Цената на заемите зависи от времето на използуване и пазарните 

условия, като средният лихвен процент се изчислява на 5,8%. 

     Как се стига до включването на Ирландия в дълговата спирала? Смята 

се, че в основата на съвременните проблеми на Ирландия е решението, което през 

септември 2008 г. вземат ирландски политици и банкери за предоставяне на 

държавни гаранции за дълговете на най-големите ирландски банки. Ирландското 
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правителство издава неограничена като размер гаранция в полза на шест банки, 

които в най-голяма степен са финансирали разрастването на пазара за недвижими 

имоти в ирландската икономика. Гаранцията е в полза на всички депозанти и 

притежатели на банкови облигации. Официалните обяснения за допълнителна 

сигурност за функционирането на банковата система, предотвратяване на 

евентуална банкова паника и пълна защита на 

___________________________________________________________ 
1
Lewis, M., When Irish eyes are crying, March 2011, www.vanityfair.com 

 

 депозитите в ирланските банки всъщност само прикриват действителните 

мотиви за това действие. В продължение на години ирландските банки са 

провеждали агресивна кредитна политика в сектора за недвижими имоти чрез 

заеми на ниски цени. Началото на световната финансова криза слага край на 

кредитния бум в ирландската икономика и в резултат на последвалия срив на 

пазара на недвижима собственост, загубите на ирландските банки възлизат общо 

на 106 млрд.EUR. 

     Случаят с ирландските банки и издадената държавна гаранция, която 

прехвърля всички банкови загуби върху държавните финанси и на практика 

довежда до включването на Ирландия в дълговата спирала, демонстрира ясно 

връзката и взаимната зависимост между банкова криза и криза на държавния 

дълг. В еврозоната тази обвързаност по-конкретно се изразява в това, че 

банкови загуби водят до криза на държавния дълг, а криза на държавен дълг 

води до банкова криза. Двете криза взаимно се подхранват и обуславят и 

прекъсването на връзката между частни банкови загуби и държавен дълг 

основателно се превърна във важна цел в провежданите реформи в паричния 

съюз. 

     В условията на ограничителна бюджетна политика, прилагана от 2008 г., 

ирландската икономика започна да регистрира слаб икономически растеж през 

годините 2011 – 2013. След като за 2008 г. БВП е намалял с повече от 3%, с почти 

7% за 2009 г. и с по-малко от 1% за 2010 г., през 2011 г. икономическият растеж е 

около 2% и 0,9% за 2012 г. За 2014 г. очакванията са за икономически растеж почти 

2% /0,8% за цялата еврозона/
2
. За тези развития в ирландската икономика има 

солидни причини. Като ключово конкурентно предимство за Ирландия се посочва 

ниският корпоративен данък, който е в основата на продължаващия приток на 

преки чуждестранни инвестиции – за 2012 г. 5% от БВП. За доста кратко време 

Ирландия успя да увеличи конкурентоспособността на своята икономика чрез 

вътрешна девалвация. Икономическият растеж в Ирландия е воден от износа. 

Ирландската икономика е една от най-експортно зависимите икономики в света 

/за 2010 г. износът е 55% от БВП, а вносът 30%/. За 2012 г. е регистриран излишък 
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по текущата сметка в размер на 5% от БВП. Цената на тези благоприятни 

развития е извършената вътрешна девалвация, която включва значително 

намаляване на публични разходи и индивидуални заплащания и на практика означава 

снижаване на жизнения стандарт в страната. 

     Обобщение относно кризисните развития в ирландската икономика и 

състоянието понастоящем. Кризата в Ирландия може да се определи като 

____________________________________________________________ 
2
Ireland’s economy back from the brink, but continued progress needed, IMF Survey, 19 December 

2013, www.imf.org 

 

предимно банкова. В края на 2010 г., когато се стига до договаряне на 

спасителен пакет, активите на банковата система се равняват на 500% от БВП. 

Затова първата необходима и най-важна мярка се оказва свиване на банковия 

сектор, респективно неговото рекапитализиране и стабилизиране. Почти 25% от 

всички предоставени до този момент в икономиката банкови заеми са със 

забавено изплащане повече от 90 дни или са необслужвани. Бюджетният дефицит 

за 2013 г. е 7,4% от БВП. Съотношението държавен дълг/БВП е 124%. Известно 

намаляване на официално регистрираната безработица през 2013 год.е налице, но 

ако се вземат предвид напусналите страната в търсене на работа в други 

държави, безработицата би била повече от 24%. Сериозен проблем е и 

запазването на големите регионални различия в това отношение и на първо място 

между столицата Дъблин и югоизточната част на страната. В резултат на 

намаленото вътрешно търсене и потребление, инфлацията е в голяма степен 

овладяна и това създава допълнителни стимули за увеличаване на износа. Считано 

от създаването на еврото до края на 2007 г. потребителските цени в Ирландия са 

се увеличили с 36%, докато за цялата еврозона с 22%. От края на 2007 г. до 2011 г. 

потребителските цени в Ирландия са паднали с около 0,5%, а за цялата еврозона 

увеличението е 6%. За 2012 г. инфлацията в ирландската икономика е 1,9%, а за 

2013 г. малко над 1%. Оформящият се инфлационен диференциал в случая е в 

основата на създаване на икономически стимули за увеличаване на по-евтиния 

ирландски износ, докато в същото време в националната икономика намалява 

потреблението на по-скъпите вносни стоки.
3
Основната проблемна зона на 

Ирландия остава състоянието на банковата система и по-конкретно 

необслужваните банкови кредити и способността да се вливат свежи пари в 

икономиката като се кредитира бизнеса. В случая е много важна оценката на 

финансовите пазари. Ирландия започва да възстановява достъпа си до 

кредитните пазари още в условията на прилагана спасителна програма. През 

лятото на 2012 г. е първата емисия на краткосрочни държавни ценни книжа след 

края на 2010 г. Януари и март 2013 г. са емитирани 10-годишни държавни облигации 
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при лихвена доходност 4,15%. Само две години преди това лихвената доходност 

върху 10-годишен ирландски държавен дълг е достигнала рекордните 14,6% /юли 

2011 г./. На 7 януари 2014 г. Ирландия осъществява първата емисия на държавни 

облигации след излизането си от спасителната програма през декември 2013 г. 

Емисията е на сравнително ниска стойност – 3,75 млрд.EUR при лихвена 

доходност под 4%. Тези показатели са постигнати въпреки че Ирландия има 

неинвестиционен кредитен рейтинг /junk/ от кредитната агенция Moody’s, 

считано от юли 2011 г. Оценката на финансовите пазари за икономическото 

развитие на  

____________________________________________________________ 
3
 Mattich, A., Can Ireland’s growth defy Keynesian wisdom, 21 September 2011, www.wsj.com 

 

Ирландия, изразена във възстановен достъп до пазарно финансиране при 

нормални цени се отрази на официалния рейтинг и от януари 2014 г. страната е с 

възстановен инвестиционен кредитен рейтинг и от трите най-големи кредитни 

агенции. 

     Излизането на  Ирландия от официална спасителна програма без 

наличието на предпазна кредитна линия и възстановеният достъп до 

капиталовите пазари при нормални лихвени условия са успехи за тази държава 

– член на еврозоната от самото й създаване. Същевременно високата 

безработица в съчетание с трудова емиграция и сниженият жизнен стандарт 

в резултат на проведената вътрешна девалвация, открояват проблема за 

социалната цена на успеха. Поредният важен въпрос е, че Ирландия се нарежда 

сред тези икономики, които могат да си позволят подобни мерки и по-

конкретно вътрешна девалвация с оглед увеличаване на 

конкурентоспособността и икономически растеж.  

     Португалия е третата държава, засегната от дълговата криза в 

еврозоната и получила спасителен пакет от ЕС и МВФ. Португалската икономика 

получава значителен тласък с включването в ЕС през 1986 г. и впоследствие в 

еврозоната през 1999 г. 80-те и 90-те години се характеризират с икономически 

подем. Проблемите започват най-общо след краха на социализма, когато 

икономиките от Централна и Източна Европа започват да привличат европейския 

бизнес с ниската цена на работната сила, а Португалия не съумява да реагира 

адекватно на тези промени. Периодът на икономическа стагнация, в който 

навлиза Португалия, продължава години.      Ниската производителност и ниският 

икономически растеж се превръщат в основните проблеми на тази държава, 

които я довеждат в групата на спасяваните. Големият проблем на еврозоната с 

постоянните търговски дисбаланси между Германия и т.нар. периферни икономики 

се вижда добре на примера на Португалия. На практика ниската 
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производителност в португалската икономика е в основата на постоянно 

регистрираните дефицити по текущата сметка – за периода 1980 - 2012 г. средно 

в размер на 5,5% от БВП. За първи път от много години за 2013 г. е регистриран 

излишък по текущата сметка – в резултат на благоприятни и неблагоприятни 

фактори. 

     Португалската икономика е най-бавно развиващата се икономика в 

паричния съюз. За периода 2001–2007 г. средният икономически растеж е 1,1%. 

След три поредни години на намаляване на БВП /2011–2013/, през лятото на 2013 г. 

португалската икономика излиза от най-дълбоката рецесия, считано от повече 

от 40 години и очакванията са за икономически растеж през 2014 г. в размер на 

0,8%. 

     Проблемните зони на Португалия могат да бъдат определени като 

стагнираща икономика, ниска производителност и съответно ниска 

конкурентоспособност. Макроикономическите показатели за Португалия през 

2010 г. включват публичен дълг в размер на 80% от БВП и бюджетен дефицит 9,8% 

от БВП. За периода 2000–2010 г. текущата сметка на платежния баланс всяка 

година регистрира дефицит средно около 10% от БВП. При тези 

макроикономически показатели в края на 2010 г. цената за финансиране на 

португалския държавен дълг на капиталовите пазари започва бързо да се 

увеличава, но до искане на спасителен пакет се стига след като към финансовата 

криза се прибавя и политическа. През март 2011 г. доходността за едногодишни 

държавни облигации на Португалия достига 5,9%. За 10-годишните държавни 

облигации доходността е 9% през март, впоследствие 13,38% през юли 2011 г. 

Смята се, че 7% е максималният лихвен процент, до който една държава може да 

си позволи пазарно финансиране и по-конкретно това е доходността върху 10-

годишните държавни ценни книжа, при достигането на която Гърция, Ирландия и 

Португалия потърсиха официална помощ. На практика нормалният достъп на 

Португалия до пазарно финансиране е прекъснат. 

     Спасителната програма, която Португалия договаря през май 2011 г. с ЕС, 

ЕЦБ и МВФ е в размер на 78 млрд.EUR при лихва 3,2% върху получаваните заеми. По-

важни от размера са условията, с които е обвързана финансовата помощ. 

Португалия трябва да намали публичните разходи, което да има за резултат 

постепенно намаляване на бюджетния дефицит, както и да започне приватизация 

на държавни активи. Спасителната програма изисква и значителни промени на 

пазара на труда, замразяване на заплатите в държавния сектор и пенсиите до 

2013 г., както и увеличаване на данъци. Срокът на спасителната програма изтече 

през юни 2014 г. Резултатите най-общо са смесени и се налага изводът, че е 

необходим дълъг период на реформи и приспособяване в португалската икономика. 

Веднага след излизането от спасителната програма и по-точно през август 2014 
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г. се наложи рекапитализиране на една от най-големите португалски банки Banco 

Espirito Santo с 4,4 млрд.EUR държавни средства, които се осигуряват с останали 

от спасителния пакет 6,4 млрд.EUR, предвидени за подпомагане на банките.
4
 

     Благоприятните промени за Португалия след началото на спасителната 

програма включват състоянието на текущата сметка на платежния баланс и 

възстановен достъп на държавата до пазарно финансиране при нормални условия. 

След дълги години на дефицити, регистрираният излишък по текущата сметка в 

размер на 0,9%  за 2013 г. е добра новина, доколкото е налице известен растеж на 

износа главно в резултат на излизане на нови пазари /на първо място Китай/. 

Намаляването на разходите за единица 

____________________________________________________________ 
4
 Merler, S., Banco Espirito Santo gets a 4 billion euro recap, www.bruegel.com  

 

работна сила и увеличена производителност на труда за 2014 г. с 1% също са 

фактори за подобрена конкурентоспособност. Същевременно в основата на 

промяната на салдото по текущата сметка е предимно намалено потребителско 

търсене в страната, включително на вносни стоки.  

     В рамките на спасителната програма Португалия емитира на два пъти 

държавни ценни книжа през 2013 г. – през януари 5-годишни и през май 10-годишни. 

На 9 януари 2014 г. Португалия осъществява емисия на 5-годишни държавни 

облигации в размер на 3,25 млрд.EUR, която покрива ½  от финансовите нужди на 

държавата за 2014 г. За първи път, считано от август 2010 г. лихвената 

доходност на португалски държавни ценни книжа е под 5% /4,465%/ - рекордът е 

през януари 2012 г. в размер на 23,41%.    Възстановяването на достъпа на 

Португалия до капиталовите пазари при нормални условия несъмнено е успех, 

доколкото информира за оценката на инвеститорите и тя е окуражаваща. 

Същевременно само ако Португалия съумее да изработи своя път към устойчив 

икономически растеж, страната би могла да се справи с тежките си проблеми. 

Португалската икономика се нуждае от фундаментални структурни реформи, 

което е продължителен и мъчителен процес. Това означава преди всичко промени 

на пазара на труда и технологично и техническо обновяване. Промените на пазара 

на труда трябва да се осъществяват задължително при запазване на системата 

за социална защита. Португалия остава една от най-бедните държави в ЕС – БВП 

на човек от населението за 2013 г. е 2/3 от средния за ЕС-27. Промяната на 

структурата на една икономика, за да стане тя по-конкурентна е значително по-

трудна от привличане на финансова помощ и налагане на бюджетни ограничения. 

Португалия е втората държава в еврозоната след Ирландия, която през 2014 

г. излезе от спасителна програма без предпазна кредитна линия, което може 

да се приеме за благоприятен индикатор. 
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     Четвъртата държава, поискала и получила финансова помощ е Испания. 

Испания има четвъртата по големина икономика в еврозоната и формира около 

11% от БВП в паричния съюз. В света испанската икономика е 13-та по големина. 

Испания излезе от спасителна програма през януари 2014 г.  

     През юни 2012 г. е договорена спасителната програма за Испания, като 

има някои съществени разлики в сравнение със спасителните програми за Гърция, 

Ирландия и Португалия, договорени преди това. Финансовата помощ за Испания е 

само от еврозоната и по-конкретно от спасителния механизъм ESM. 

Предоставеният финансов ресурс под формата на кредитна линия е само за 

банковия сектор и по-конкретно за реализиране на договорен план за 

преструктуриране на банковата система в рамките на 5-годишен период. Това 

означава, че договорената спасителна програма за Испания не включва условия за 

развитието на икономиката и на първо място не включва условие за бюджетни 

съкращения. Как се стига до искане и получаване на финансова помощ – 

т.нар.banking bailout. Главният източник на проблемите на испанските банки и 

съответно в основата на банковите загуби е сривът на пазара на недвижими 

имоти в Испания. Влошаването на ситуацията на този пазар започва през 2008 г., 

а в резултат на започналата дългова криза в еврозоната допълнително се 

усложнява. В периода 1996 – 2007 г. цените на недвижимите имоти в Испания са се 

увеличили тройно. Секторът на недвижимите имоти е формирал 17% от 

икономиката в този период. Всъщност приъсъединяването на Испания към 

еврозоната и последвалия период на ниски лихвени проценти в икономиката е в 

основата на формирането на огромен „балон” в строителния сектор и цените на 

имотите. Последвалият тотален срив в сектора е в основата на регистрираните 

огромни банкови загуби и увеличаване на безработицата до 25%. През 2012 г. 

цените на недвижимите имоти в по-голямата част на Испания са паднали със 75%, 

а новото строителство е намаляло с 95% спрямо върховите стойности през 2007 

г. 

     За разлика от редица други европейски банки, проблемът на испанските 

банки е не прекалено голяма откритост към проблемен държавен дълг, а големият 

обем рискови ипотеки в резултат на твърде агресивна кредитна политика на 

националния пазар в периода на икономически подем. На практика банковите 

ипотечни заеми са в основата на изключителното раздуване на цените на пазара 

за недвижими имоти. Последвалият срив на този пазар в голяма степен отслабва 

банките и води до необходимостта от рекапитализиране. Първата банка, която 

иска и получава значителна правителствена помощ е Bankia през май 2012 г. 

Мерките се оказват недостатъчни и се стига до договаряне на официален 

спасителен пакет през юни 2012 г. В случая с Испания финансовите министри на 

еврозоната решават да бъде предоставена кредитна линия в размер до 100 
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млрд.EUR. Траншовете по спасителната програма се превеждат от ESM в 

специален правителствен фонд за банково преструктуриране /Spanish Government 

Fund for Orderly Bank Restructuring/. Спасителната програма е 18-месечна /от юни 

2012 г. до края на 2013 г./, като предвижда 5-годишен период за 

преструктуриране на банковия сектор в Испания и всички включени условия 

касаят само банките, а не достигане на определени макроикономически 

показатели.  Само дни след договарянето на спасителната програма за 

испанските банки, цената за пазарно финансиране на испански държавен дълг 

рязко се увеличава и за 5-годишните държавни облигации достига 7,75%. 

Причините са комплексни. Преди всичко е ясно, че този размер на финансовата 

помощ за банките е недостатъчен. Масираният отлив на чуждестранен капитал 

по това време допълнително отслабва испанските банки. Освен това 

финансовите проблеми на регионите се смятат за сериозна заплаха за държавния 

бюджет на Испания. Само ден след договарянето на спасителната програма за 

банките, Валенсия официално иска държавна помощ, но всичките 17 региона са в 

тежко финансово състояние.  

     Към настоящия момент състоянието на испанската икономика може да 

бъде представено както следва. Най-големият проблем остава безработицата. В 

края на 2013 г. тя е 26,02%, като младежката безработица е 57,7%. По данни на 

ОИСР за 2014 г. се очаква безработица 25,1%. Лошите заеми са достигнали 

рекордното равнище от 13%, което поставя под въпрос всички усилия за 

стабилизиране на банковия сектор. Държавният дълг е почти 100% от БВП. 

Бюджетният дефицит за 2013 г. е 6,5% от БВП, като данните показват тенденция 

на намаляване. Приема се, че испанската икономика е излязла от рецесия през 

третото тримесечие на 2013 г. с реализирано увеличаване на БВП с 0,1% спрямо 

предходното и 0,3% за последното тримесечие на 2013 г. Резултатите се смятат 

за обнадеждаващи, доколкото икономически растеж в Испания в размер на 0,3% е 

най-големият реализиран за тримесечие за последните шест години. В основата 

на обръщането на тренда е както увеличаване на износа, така и увеличаване на 

вътрешното потребителско търсене. Освен това по данни на ОИСР 

производителността на труда в испанската икономика за 2014 г. се е увеличила с 

1,9% спрямо предходната година. Още през януари 2013 г. Испания успява да 

възобнови достъпа си до пазарно финансиране чрез успешна емисия на 10-годишни 

държавни ценни книжа в размер на 17 млрд.EUR. Осъществява и втора емисия през 

май 2013 г. на 10-годишни облигации на стойност 14 млрд.EUR. През януари 2014 г. 

Испания отново емитира 10-годишни държавни ценни книжа в размер на 10 

млрд.EUR. 65% от облигациите са закупени от външни инвеститори, а цената е 

3,845% /в сравнение с 4,45% за емисията през май 2013 г./. 
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    Наличието на сериозни проблеми в икономика като испанската, водещи 

до необходимост от външно финансово съдействие е тежък тест за целия 

съюз, част от който е тази държава. Като обнадеждаващи се приемат 

фактите за реализиран икономически растеж в края на 2013 г. на първо място 

поради увеличен износ. Фактор за подобрената конкурентност на испанския 

износ е формираната тенденция за намаляване на разходите за единица 

работна сила и увеличена производителност. Възстановяването на 

пазарното доверие, видно чрез успешните облигационни емисии още преди 

края на спасителната програма, говори за променена към по-добро оценка на 

финансовите пазари. Ако Испания успее да изработи своя път към устойчив 

икономически растеж, страната би се справила с огромните си трудности. 

Това се отнася за всяка една от проблемните държави в еврозоната. Решаващ 

за това е вътрешноикономическият фактор и по-конкретно адекватно за 

съвременните условия и проблеми макроикономическо управление, 

респективно адресиране на фундаменталните проблеми в националната 

икономика. Външната финансова помощ може да подпомогне временно 

преодоляването на кратко- или средносрочни проблеми, но всяка една 

икономика всъщност се нуждае от нормален достъп до пазарно финансиране, 

което означава завоювано пазарно доверие. Адекватно в съвременните 

условия макроикономическо управление и пазарно финансиране при нормални 

условия в най-голяма степен би  означавало осигуряване на стабилна и сигурна 

макроикономическа среда. Европейският паричен съюз може да функционира 

нормално ако представлява хомогенно икономическо пространство, в което 

ползи и разходи се разпределят относително равномерно между участващите 

държави.  

 

Abstract: Getting out of a bailout program of EMU countries and economic 

lessons  
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многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014 – 
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Резюме: Статията представя особеностите на преговорите по Многогодишната 

финансова рамка (МФР) на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г. и резултатът 

от тези преговори. Акцентът е поставен върху дебатите по разходите за 

образование и наука в цялостния дебат по МФР, договореното финансиране за тази 

сфера, необходимостта от това финансиране и очакваните резултати от него. 
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whole negotiations context, the budget that has been approved for these activities, the necessity 

of this public EU financing and the expected results and impacts of these spending. 
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1. Особености на преговорите по многогодишната финансова рамка на ЕС 

за периода 2014 – 2020 г. 

ЕС приема своите многогодишни финансови рамки (МФР) за период от седем години. 

На пръв поглед съществуват редица процедурни прилики между преговорите по МФР за 

периода 2014 – 2020 г. с преговорите по предходната рамка за периода 2007 – 2013 г., но 

на практика дебатите по новата МФР съществено се отличават от тях. Преговорите 

преминават в условия на нетърпимост – противно на девиза на ЕС „Единни в 

многообразието“, със своето поведение страните-членки демонстрират точно 

обратното – че са „Разединени в еднообразието“. Еднообразието от национални 

икономически проблеми. 

При съставянето на предишните финансови рамки на ЕС, стойностите на рамките, 

които са се приемали, винаги са били по-високи от бюджетите на предходните рамки – 

както като числово изражение, така и като общоевропейски цели. Първите бюджети на 

Европейските общности са били ориентирани към тогавашните проблеми: преодоляване 

на продоволствената криза след Втората световна война, по-късно – подсилване на 

икономическо сближаване между страните-членки, в края на миналия век и първите 

години от сегашния – финансиране на разширяването на ЕС, а след голямото източно 

разширяване – изграждане на общ облик на Съюза на глобалната сцена. Тези общи цели са 

успявали да вземат превес над националните интереси. Европейският съюз 

получи Нобеловата награда за мир за 2012 г., но пред него стоеше въпросът каква е 

следващата му голяма обща цел.  

Началото на преговорите по следващата МФР до 2020 г. и реформите на общите 

политики на ЕС съвпадна с пика на кризата в еврозоната. Намерението на Европейската 

комисия (ЕК), когато представя първото си предложение за МФР 2014 – 2020, е да 

синхронизира усилията за преодоляване на кризата, които вече се полагат от страните-

членки на национално ниво, с усилията за осъществяване на целите на стратегията 

„Европа 2020“. Водена от тези намерения, ЕК предлага номинално увеличение на парите и 

включване на нови общностни цели в бюджета като инвестиционният инфраструктурен 

инструмент „Свързване на Европа“. Това, което ЕК подценява, обаче, е мащабът на 

разединението в ЕС. Политиките на ограничаване на разходите водят до тежки социални 

решения в повечето страни-членки и изострят чувствителността на европейския 

данъкоплатец. По време на преговорите по МФР безработицата е висока в много 

страни-членки, като в някои големи икономики като Испания достига до 25% от 

трудоспособното население. Тежките фискални ограничения и лошите икономически 

перспективи се оказват  голямо изпитание за управляващите в страните-членки, които 

са подложени на силен натиск. Кризата прави по-трудно говоренето за европейските 

идеали, които се развиват най-добре в условия на мир и благоденствие.  

Задълбочаването на европейската интеграция също е фактор, който повлиява върху 

преговорите по дългосрочната финансова визия на ЕС. До кризата амбицията на ЕС е да 

http://www.euinside.eu/bg/analyses/eu-got-the-nobel-peace-prize-for-the-past-the-present-and-the-future
http://www.euinside.eu/bg/subjects/the-debt-crisis-in-the-euro-area
http://www.euinside.eu/bg/news/the-eu-will-invest-in-infrastructure-education-and-neighbourhood
http://www.euinside.eu/bg/news/europe-2020-green-smart-and-for-all
http://www.euinside.eu/bg/news/on-the-social-front-nothing-good
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се стимулира солидарността, като се помага на по-слабите, а по време на преговорите 

по МФР 2014 – 2020 мотото вече е „стига сме носили на гръб държави, които са се 

провалили“. По време на преговорите по МФР 2014 – 2020 разделението между „богатия 

Север“ и „бедния Юг“ се усеща остро. Резултатът от преговорите е компромис, който 

ясно подчертава особено разделението между ЕС на институциите и ЕС на страните-

членки, както и между самите страни-членки. Това споразумение носи едно ясно послание 

– търпението от интеграцията е изчерпано. Този бюджет е може би последният, който 

ще изглежда по този начин, защото след 7 години, когато ще започнат следващите 

преговори, ЕС ще бъде много по-различен. 

Реформисти срещу статуквисти 

Компромисът се постигна, след като е намерен баланс между исканията на 

реформистите и онези, които искат да запазят статуквото. Реформистите са 

представителите тези страни-членки, които настояват за цялостна преориентация на 

бюджетната рамка към повече инвестиции в научна и развойна дейност, нови 

технологии и образование. Това са северните страни и Великобритания. Тези страни 

имат най-високи вноски в общия бюджет, но и получават солидни отстъпки. 

Статуквистите са по-бедните южни и източноевропейски страни-членки, чиито 

граждани често протестират, принуждавайки по този начин управляващите в тези 

страни да търсят най-малкото съпротивление. Те се борят за запазване на 

финансирането за земеделие и икономическо сближаване. Тези страни са водени от 

Франция, а позициите на ЕК и Европейския Парламент (ЕП) са доста по-близки до 

техните, отколкото до позициите на реформистите. 

Сред представителите на реформистите са всички държави-нетни донори на 

средства в бюджета на ЕС. Това са по-развитите страни-членки. Те имат сравнително 

по-ограничени възможности да ползват средства от фондовете на политиката на 

сближаване, поради спецификата на нейните правила да насочва преобладаващата част 

от финансирането към региони, чието икономическо развитие е под 

средностатистическото за ЕС. При разходите за научни изследвания няма подобни 

макроикономически условности и изисквания. Финансирането за наука се разпределя 

според научното равнище, което се демонстрира в отделните проектни предложения, 

без да се гледа от кои държави-членки идват проектите. Точно тук представителите на 

реформистите съзират най-голям шанс да усвоят най-много средства от общия 

европейски бюджет, защото от една страна – те имат реални конкурентни предимства 

в научно отношение пред по-бедните страни-членки от южна и източна Европа, а от 

друга – правилата за достъп до финансиране от европейските научни програми никога не 

са били пряко обвързвани с равнището на икономическо развитие на държавите-членки, 

където работят съответните научни институции.   

Третата група участници в преговорите са страните – нетни получатели на 

средства от европейския бюджет, една част от които имат симпатии към 
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реформистите, друга - към статуквистите, но всички те споделят мнението, че 

паричните потоци към тях, насочени към икономическо догонване, трябва да бъдат 

запазени.  

 

Австрия

Франция 

Белгия 
Чехия 
Италия 

Група Собствени ресурси 
 

ОСП -груп 

Финландия, Дания 

Приятели на 
добро разходване 
на средствата 

Испания 

България; Естония; Гърция; 
Унгария; Латвия; Литва; 
Полша; Португалия; 
Румъния; Словения; Малта; 
Словакия + Хърватия 

Приятели на сближаване 

Англия, Германия, 
Холандия, Швеция 

Корекционен механизъм 

 

Фиг. 1. Реформисти срещу статуквисти в преговорите по МФР 2014 - 2020 

 Източник: Kцlling, Mario, The Multiannual Financial Framework 2014 – 20 – Best European value for less 

money?, Perspectives on Federalism, Vol. 4, issue 3, 2012, стр. Е - 46 

 

Четвъртата страна в дебата са Европейската комисия и Европейският парламент, 

които настояват европейският бюджет да отразява задълбочаващата се интеграция и 

дори федерализация на ЕС. Тези две институции се стремят да извоюват повече 

правомощия за себе си и намаляване думата на страните-членки в дебата по бюджета на 

ЕС и особено на някои от тях (най-вече на нетните вносители в бюджета, които се 

опитват да налагат своите правила). Официалният старт на същинският дебат по МФР 

2014 – 2020 г. е даден на 9.11.2011 г., а основният документ, с който стартира дебатът, 

е предложението на ЕК “Бюджет за стратегията “Европа 2020”, публикувано за пръв път 

на 29.06.2011 г.
1
  ЕК споделя опасенията на ЕП, че „начинът, по който системата на 

собствени ресурси се е развила, … поставя несъразмерно ударение върху нетните салда 

                                                           

1
 SEC (2011) 867 окончателен и SEC (2011) 868 окончателен. 
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между държавите-членки и по този начин противоречи на принципа на солидарност на ЕС, 

разводнява общия европейски интерес и до голяма степен пренебрегва европейската 

добавена стойност”
2
. ЕК се стреми да промени публичните финанси на ЕС, като ги 

отдалечи от бюджета, в който преобладават вноските от Брутния национален доход, и 

ги приближи към бюджет, захранен от истински „собствени ресурси” – бюджет, който 

съответства в по-голяма степен на разпоредбите на Договора, според които, 

бюджетът на ЕС се финансира изцяло от собствени ресурси. Във връзка с тази идея ЕК 

предлага и въвеждането на данъка върху финансовите транзакции като нов източник на 

собствени ресурси в бюджета. 

В цялата палитра от позиции Великобритания, както обикновено, е особен случай. В 

самия край на преговорите по МФР 2014 – 2020 тя обявява намерението си да подложи 

своето членство в ЕС на референдум през 2015, в случай че британските граждани 

гласуват за консерваторите на предстоящите избори в тази страна.  

 

2. Споразумението по МФР на ЕС за периода 2014 – 2020 

МФР на ЕС за периода 2014 – 2020 г. е споразумение, постигнато на базата на 

анализите от въздействието на разходните инструменти и програми от периода 2007 – 

2013 г., позициите на държавите-членки, обществените консултации с гражданите и 

заинтересованите страни
3
 и различните варианти за разработване на инструменти и 

програми по следващата многогодишна финансова рамка, предложени от ЕК
4
. 

На 28 юни 2013 г. Съветът на ЕС одобри
5
 (по-конкретно, Комитетът на постоянните 

представители одобри от името на Съвета) споразумението, постигнато с ЕП, по 

проекта на регламент за определяне на МФР на ЕС за периода 2014 - 2020 г., както и 

Междуинституционалното споразумение по бюджетните въпроси. Споразумението 

по МФР се основава на постигнатото по-рано от Европейския съвет съгласие на 

8 февруари 2013 г.  

 

 

 

 

                                                           

2
 Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно Инвестиране в бъдещето: нова 

многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа. 
3
 Подробностите по процеса на консултации преди приемането на прегледа на бюджета на ЕС са 

налични на:  http://ec.europa.eu/budget/reform/issues/read_en.htm 
4
 Подробности относно оценката на ЕК на разходите по МФР за 2007-2013 г. и нейния анализ на 

въздействието на настоящите предложения са дадени в придружаващия работен документ на 

службите на Европейската комисия SEC (2011) 868. 
5
 Съвет на ЕС, http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff/summary-of-the-european-council-

agreement?lang=bg  

http://www.euinside.eu/bg/faces/translation-of-the-entire-european-speech-of-david-cameron
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Таблица 1. Сравнение между МФР за периода 2014 -2020 и МФР за периода 2007-

2013 г. (по цени от 2011 г.) 

 
Нова МФР 

2014 - 2020 г. 

МФР 

2007 - 2013 г. 

Сравнение 2014-2020 

спрямо 2007-2013 

Бюджетни кредити за поети 

задължения 
млн. EUR млн. EUR EUR % 

1. Интелигентен и приобщаващ 

растеж 
450.763 446.310 +4,5млрд. +1,0% 

1a. Конкурентоспособност за растеж 

и работни места 
125.614 91.495 +34,1млрд. +37,3% 

1б. Икономическо, социално и 

териториално сближаване 
325.149 354.815 -29,7млрд. -8,4% 

2. Устойчив растеж: природни 

ресурси 
373.179 420.682 -47,5млрд. -11,3% 

от които: разходи, свързани с пазара, 

и директни плащания 
277.851 336.685 -58,8млрд. -17,5% 

3. Сигурност и гражданство 15.686 12.366 +3,3млрд. +26,8% 

4. Глобална Европа 58.704 56.815 +1,9млрд. +3,3% 

5. Администрация 61.629 57.082 +4,5млрд. +8% 

6. Компенсации 27 не се прилага +0,027млрд. 
не се 

прилага 

Общо бюджетни кредити за поети 

задължения 
959.988 994.176 -35,2млрд. -3,5% 

като процент от БНД 1,00% 1,12%   

Общо бюджетни кредити за 

плащания 
908.400 942.778 -34,4млрд. -3,7% 

като процент от БНД 0,95% 1,06%   

     

Резерв за спешна помощ
6
 1960 1.697 +0,3млрд. 15,5% 

Европейски фонд за приспособяване 

към глобализацията
7
 

1050 3.573 -2,5млрд. -70,6% 

Фонд „Солидарност”
8
 3500 7.146 -3,6млрд. -51,0% 

Инструмент за осигуряване на 

гъвкавост
9
 

3300 1.429 +1,9млрд. +130,9% 

                                                           

6
 Резервът за спешна помощ е инструмент, който е извън многогодишната финансова рамка (МФР) 2014-

20 г. Той финансира хуманитарни операции, операции за гражданско управление на кризи и операции за 

защита в държави извън ЕС при непредвидени обстоятелства. Годишният размер на резерва е 

221 млн. евро по постоянни цени. През периода  2007-13 г. резервът се финансираше по бюджетен ред
6
 4 

(ЕС – фактор от световно значение). 
7
 Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е инструмент, който също е извън 

МФР 2014-20 г. ЕФПГ подпомага работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в 

моделите на световната търговия, в усилията им за намиране на нова работа. ЕФПГ може да се 

мобилизира за максимална сума от 500 млн. евро по текущи цени. През периода  2007-13 г. ЕФПГ се 

финансираше по бюджетен ред 1а (Конкурентоспособност за растеж и заетост). 
8
 Фонд „Солидарност“ на ЕС е инструмент, който е извън МФР 2014-20 г. Фондът предоставя 

своевременно финансова помощ в случай на голямо бедствие в държава-членка или кандидатка. 

Годишната сума на бюджета на фонда не може да надвишава 1 млрд. евро по текущи цени. През периода  

2007- 13 г. фонд „Солидарност“ се финансира по бюджетен ред 3б (Гражданство) за държавите членки и 

по бюджетен ред 4 (ЕС – фактор от световно значение) за страните-кандидатки. 
9
 Инструментът за осигуряване на гъвкавост е извън МФР 2014-20 г. Той се мобилизира при възникнали 

потребности, които не могат да бъдат финансирани в границите на таваните на МФР. Максималният 
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Европейски фонд за развитие (ЕФР)
10

 26.984 26.826 +0,2млрд. +0,6% 

Общо извън МФР 36.794 40.670 -3,9млрд. -9,5% 

като процент от БНД 0,04% 0,05%   

     

Общо за МФР +  извън МФР 996.782 1.035.031 -38,2млрд. -3,7% 

като процент от БНД 1,04% 1,17%   

Източник: http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff/summary-of-the-european-council-

agreement?lang=bg 

 

Разходи за научни изследвания, иновации и технологично развитие, предвидени в 

МФР 2014-2020 г. 

ЕС страда от значителен дефицит на иновации
11

, който трябва да бъде преодолян, 

за да може ЕС да се конкурира с другите развити, бързо развиващи се и развиващи се 

икономики. Като цяло ЕС изостава от Япония и САЩ по отношение на редица ключови 

показатели, като например: брой на регистрираните патенти, брой на изнесените 

средновисоко- и високотехнологични продукти и процент от БВП на разходите за 

научноизследователска и развойна дейност. 

Научните изследвания и иновациите допринасят за създаването на работни места, 

просперитет и подобряване на качеството на живот. Макар и да е световен лидер в 

много технологични области, ЕС е изправен пред все по-големи предизвикателства от 

страна както на традиционните конкуренти, така и на бързоразвиващите се икономики. 

Създаването на съвместни програми позволява да се обединят усилията в сферата на 

научните изследвания и по този начин да се постигнат резултати, които отделните 

държави-членки не могат да реализират сами. 

Предизвикателството се състои в това да се насърчи увеличаването на 

инвестициите в научноизследователската и развойната дейност в целия ЕС, така че да 

се постигне  водещата цел на стратегията „Европа 2020“ за инвестиции в размер на 3 % 

от БВП. ЕС трябва също да подобри резултатите си по отношение на превръщането на 

научните знания в патентовани процеси и продукти, които да бъдат използвани не само 

във високотехнологичните отрасли, но и в традиционните сектори, което е може би дори 

още по-важно. Това налага усилия от страна на публичните органи, частния сектор и 

                                                                                                                                                                                     

годишен размер на инструмента е 200 млн. евро по текущи цени. Частта от тях, която не се изразходва 

в рамките на годината, може да бъде прехвърлена за следващ период, който не надвишава две години. 

Инструментът за осигуряване на гъвкавост може да се финансира по всеки бюджетен ред. 
10

 Европейският фонд за развитие (ЕФР) е инструмент, който е извън МФР 2014-20 г. Чрез него се 

финансира помощта за развитие за държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (държави 

от АКТБ) и за отвъдморските страни и територии. ЕФР се подчинява на свои собствени финансови 

правила и се управлява от специален комитет. Десетият ЕФР обхваща периода 2008-2013 г. и има 

общ бюджет от 23 млрд. евро по цени от 2011 г. 
11

 Вж. доклада Innovation Union Competitiveness Report, SEC(2011) 739. 



 

 

 

763 

изследователската общност. ЕК започна основна реорганизация на структурите за 

управление на научните изследвания в ЕС със създаването на Европейския 

научноизследователски съвет, чиято работа вече дава положителни резултати. 

Идеята на ЕК е да се отиде още по-далеч и да се реорганизират съществуващите 

инструменти на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите (по-конкретно 

рамковите програми за научни изследвания и програмата за конкурентоспособност и 

иновации) с цел да подобри връзката с определените цели на политиката и да се 

опростят процедурите за изпълнение. Това води и до намаляване на административната 

тежест за бенефициентите. 

ЕК предлага финансирането на научните изследвания и иновациите в бъдеще да се 

ориентира към три основни области, дълбоко залегнали в стратегията „Европа 2020”: 

‟ върхови постижения в науката; 

‟ преодоляване на предизвикателствата пред обществото; 

‟ осигуряване на водеща роля на ЕС в индустрията и насърчаване на 

конкурентоспособността. 

С установяването на обща стратегическа рамка, наречена „Хоризонт 2020”, се 

преодолява разпокъсаността и подобрява съгласуваността, вкл. с националните 

научноизследователски програми. Тя е тясно свързана с ключовите приоритети на 

секторните политики, като здравеопазване, продоволствена сигурност и биоикономика, 

енергетика и изменение на климата.  

Европейският институт за иновации и технологии вече участва в програмата 

„Хоризонт 2020” и играе важна роля за свързването на трите страни на „триъгълника на 

знанието“ – образование, иновации и научни изследвания – чрез своите общности за 

знания и иновации. Един от елементите на този нов подход към финансирането на 

научните изследвания е по-голямото използване на новаторски финансови инструменти 

по успешния пример на механизма за финансиране с поделяне на риска. 

За програмния период 2014-2020 г. ЕК залага да се отпуснат 80 млрд. евро за 

общата стратегическа рамка за научни изследвания и иновации. Това финансиране се 

допълва от значителна подкрепа за научните изследвания и иновациите, 

предоставена от структурните фондове. Например през периода 2007-2013 г. са 

изразходвани около 60 млрд. евро за научни изследвания и иновации във всички региони на 

Европа и в бъдеще могат да се очакват подобни равнища на разходите. 
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Изводи: 

Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014 – 2020 г. се отличава от 

преговорите по предходните многогодишни финансови рамки на ЕС в няколко основни 

аспекта: 

- Държавите-членки са разединени и не подкрепят така единно, както при 

предходните финансови рамки, идеята за щедро финансиране на по-слаборазвитите 

страни-членки. Солидарността в ЕС е разклатена, а бюджетите за общата 

селскостопанска политика и политиката на сближаване са понижени; 

- За първи път в историята на ЕС новоприетата МФР е с по-нисък общ бюджет от 

предишната (въпреки че сферите на интеграция са се увеличили); 

- В преговорите по приемането на МФР се очертава ясно дебат между две групи 

страни – т.нар. „реформисти“ и „статуквисти“. С приемането на МФР 2014 – 2020 

дебатът приключва в полза на реформистите, които настояват за цялостна 

преориентация на бюджетната рамка към повече инвестиции в научна и развойна 

дейност, нови технологии и образование. За статуквистите, които се борят за запазване 

на финансирането за земеделие и икономическо сближаване, финансирането е понижено. 
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Софиалниыт одит - фактор за тстойхиво развитие в 

сцвременната икономика 

 

Доц.д-р Мирослава Пейчева, катедра „Човешки ресурси и социална защита”, 

УНСС 

 

Резюме: В доклада накратко са анализирани концепцията за устойчиво развитие, 

характерните черти на съвременната икономика и последствията от нея за 

хората и обществото. Анализиран е социален одит, като фактор за устойчиво 

развитие в съвременната икономика. Приета е дефиницията за устойчиво 

развитие, според която „устойчиво е развитието,  което осигурява 

потребностите на настоящето поколение без да подкопава възможностите за 

задоволяване потребностите на бъдещите поколения”
1
.Сред основните черти на 

съвременната икономика са представени стремежа към максимизиране на 

печалбата, задълбочаване на състезанието и жестоката конкуренция в която 

„целта оправдава средствата”. Представени са данни за последствията от 

съвременната икономика, а именно: нарастваща бедност, безработица, полагане 

на извънреден труд, лоши условия на работна среда, дискриминация, използване на 

детски труд. Прилагането на социален одит не е панацея за разрешаване на 

социалните проблеми на съвременното общество. Но неговото прилагане може да 

доведе до по-устойчиво и по-справедливо развитие, защото обекти на социален 

одит са екологичните и социални стандарти.   

 
Ключови думи:социален одит, устойчиво развитие, съвременна икономика   
 
 
 

 

                                                           

1
 World Commission on Environment and Development (WCED). Our common future. Oxford: Oxford 

University Press, 1987 p. 43. 
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The social audit - a factor for sustainable development in the 

modern economy 

Associate professor, PhD, Miroslava Peicheva, department  “ Human resources and 

social protection ”, UNWE  

 
 

 Abstract: The report briefly analyzes the concept of sustainable development, the 

characteristics of the modern economy and its consequences for individuals and society. 

Social audit is analyzed as a factor for sustainable development in the modern economy. 

We accept the definition for sustainable development according to which "Sustainable 

development is development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs”
2
. Among the main features of the 

modern economy are presented pursuit of profit maximization,  deepening competition and 

fierce competition in which "end justifies the means."  Data are presented for the 

consequences of the modern economy, namely: increasing poverty, unemployment, 

overtime, poor conditions of work environment, discrimination, child labor. Implementation of 

social audit is not a panacea for solving the social problems of modern society. However its 

use can lead to more sustainable and equitable development, because objects of social 

audit are the environmental and social standards. 

 Keywords:social audit, sustainable development, modern economy 

Концепция за устойчиво развитие 
 

Понятието за устойчиво развитие придобива популярност след конференцията на 

ООН за околната среда и развитието в Рио де Жанейро през 1992. „Устойчивото 

развитие има интердисциплинарен характер, синтезирайки четири, относително 

самостоятелни измерения: екологично, социално, икономическо и 

институционално”
3
. „Устойчивото развитие се основава на три съществени 

извода относно състоянието на съвременното човечество”
4
.  Те са свързани с: 

промяна на потреблението, промяна в разбиранията към Земята и в промяна на 

критериите за оценка на възможностите и темповете на икономически растеж. 

Моделът на настоящото потребление трябва да се промени. Трябва да се 

преосмисли наложилото се в потребителското поведение разхищение. Необходимо 

                                                           

2
 World Commission on Environment and Development (WCED). Our common future. Oxford: Oxford 

University Press, 1987 p. 43. 
3
 Гечев, Р. http://www.scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3770, 2009 

4
 Нашето ново бъдеще, Световна комисия на ООН по околна среда и развитие,доклад 

http://www.scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3770
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е и да се преосмисли и отношението към Земята. За целите на нашето оцеляване 

трябва да се смята, че Земята е взета назаем от бъдещите поколения и трябва 

така да бъде съхранявана, че да не се застрашава развитието и съществуването 

на бъдещите поколения.  

 „Устойчивостта се разбира в смисъл на ефективно постигане на по-висок 

жизнен стандарт, а развитието трябва да гарантира по-добър човешки живот не 

само в днешния ден, а и за бъдещите поколения”
5
 

 Може да твърдим, че устойчивото развитие е концепция, която „се 

изгражда върху основата на устойчиви форми на развитие, осигуряващи по-висока 

степен на функциониране на системата”. 

 Поддържаме мнението на Румен Гечев, че ” устойчиво е развитието, което 

е социално справедливо и екологосъобразно. Поставя се приоритет на социалния 

елемент, тъй като самото опазване на околната среда е не заради самата среда, 

а поради нейната роля за общественото възпроизводство и осигуряването на 

висок жизнен стандарт.”
6
 

Някои характерни черти на съвременната икономика 

Съвременната икономика измества традиционната икономика във втората 

половина на 19 век. Традиционната икономика, при която бизнесът се основава на 

взаимната подкрепа, е отстъпила място на съвременната икономика, в която се 

толерира и все повече се задълбочава състезанието и жестоката конкуренция. 

Съвременната икономика или както Маркс я нарича „капитализмът”
7
, в Европа и 

Америка поставя нова ера на иновациите, които промениха света и хората.  

В съвременната икономика се наблюдава непрекъснат стремеж към 

максимизиране на печалбата и намаляване на себестойността на произвежданите 

продукти и услуги (но основно за сметка на намалените възнаграждения, 

намалените усилия за подобряване условията на труд и замърсяването на 

околната среда). 

Последствия от съвременната икономика 

Съвременната икономика се развива  под мотото „целта оправдава 

средствата”. Присвояването на повече материални блага е основна движеща сила 

в съвременната икономика. С право Лестър Браун
8
 изразява съмнения, че подобно 

общество може да осъществи прехода към устойчиво развитие. Според него в 

подобно общество неминуемо настъпват деструктивни тенденции, най-

                                                           

5
 Асенов,Е. Устойчиво развитие и новата корпоративна отчетност,университетско издателство 

стопанство, 2006 
6
 Гечев,Р., http://www.scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3770, 2009 

7
 Phelps, E. Macroeconomics for a Modern Economy,  Nobel Foundation, Nobel Prize Lecture in 

Eonomics,2006 
8
 Загоров,О. Духовната криза, славянско дружество в България, 2010 

http://www.scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3770
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характерните от които са: упадък на социалния капитал и межуличностно 

доверие; общо снижаване на трудовата етика и издигането в култ на личната 

задоволеност и неразумният хедонизъм; намаляващо ангажиране с обучение и 

интелектуална дейност, чийто краен резултат е по-ниско образователно 

равнище. 

Съвременната икономика има дуалистична по своя характер природа. 

Носител е както на положителен, така и на отрицателен заряд. От една стана, 

благодарение на иновациите, например, покорихме Космоса, но в същото време не 

поробихме ли Земята? Иновациите породиха несигурност за хората не само по 

отношение на настоящето, но и по отношение на бъдещето. Преобразуваха се 

работните места, в резултат на което нарасна безработицата, защото 

значителна част от хората не можаха да си позволят необходимото образование. 

Създаде се нова медицинска апаратура предназначена да спасява човешки живот, 

но същевременно милиони безработни и болни са обречени на преждевременна 

смърт, поради невъзможността да плащат за лекарства и да получават здравна 

помощ
9
. И всичко това е в резултат от „задълбочаваща се пропаст между бедни и 

богати, при което едни хора се израждат от преяждане, а други умират от 

недояждане.”
10

 Съвременната икономика доведе до „нов обществен ред във форма 

на пирамида, чийто връх постоянно се изостря, а основите й се уплътняват с 

милиони човешки жертви, изхвърлени там в пълна обреченост”
11

. 

Последствията от съвременната икономика застрашават не само 

бъдещото съществуване на поколенията, но и настоящото оцеляване. 

Аргументите в подкрепа на това твърдение са фактите свързани с 

безработицата, полагането на извънреден труд,  лоша работна среда, 

дискриминация, използването на детски труд, замърсяване на въздуха. 

Безработицата в Световен мащаб бележи непрекъснато покачване. През 

2013 година тя достигна 200 милиона души. Това е нов връх предвид факта, че за 

2009 година този показател е 198 милиона души
12

. Международната организация на 

труда (МОТ) предупреждава, че до 2018 година безработицата ще достигне 215 

милиона души. И уточнява, че тези прогнози са само в случай на успешно 

устойчиво икономическо възстановяване. При ситуация на неуспех този брой ще 

нарасне до 220 милиона души. Генералният директор на МОТ - Гай Райдър
13

 

коментира, че фирмите залагат на обратно изкупуване на собствените си акции, 

вместо да инвестират в  създаването на работни места.  

                                                           

9
 Загоров,О. Духовната криза, славянско дружество в България, 2010 

10
 Загоров,О. Духовната криза, славянско дружество в България, 2010 

11
 Загоров,О. Духовната криза, славянско дружество в България, 2010 

12
 Global Employment Trends, ILO 

13
 Guy Ryder, Генерален директор на МОТ 
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Броят на работниците, които МОТ класифицира като „работещи бедни” се 

свива незначително, с по-бавни темпове, отколкото в предишните десетилетия. 

През 2013 г., около 375 милиона работници (11.9% от световната работна сила),  

са живели с по-малко от $ US1.25 на ден, докато 839 000 000(26.7%) получи $ 2 на 

ден или по-малко. 

В РБългария, през месец юли 2014, равнището на безработицата е 11,4%
14

 . 

Прогнозите за 2015 година са за равнище  на безработица 13,8%.
15

 

Полагането на извънреден труд в глобалната модна индустрия, например, в 

която са заети над 25 милиона работници в над 100 страни, служителите 

работят обикновено между 10-12 часа, а понякога и между 16 и 18 часа
16

. 

Извънредният труд в Китай и Тайланд обикновено е задължителен и ако 

работниците не могат да работят допълнителни часове, те са изправени пред 

санкции, обиди и уволнения
17

.  

Лошата работна среда е също част от картината на съвременната 

икономика. Отново в шивашката промишленост заболяванията често са 

недиагностицирани и нелекувани. Ако на служители се наложи да получат 

медицинска помощ или да се лекуват продължително, заплатите им биват 

намалявани или те биват уволнявани.  

Съществуват рискове репродуктивното здраве да бъде увредено в резултат на  

излагане на химикали, топлина, шум, преумора и изтощение. Поради липса на 

аварийни изходи в Бангладеш в шивашки фабрики (2004, 2006г.) около 200 

работници са загинали, а много други са били ранени. Същото се е случило по 

време на пожар в завод дрехи в края на 2012 г., когато 112 души са били убити в 

Бангладеш
18

.  

За РБългария в областта на безопасните и здравословни условия на труд 

статистиката не е по различна. По данни на Главна инспекция по труда ( ГИТ) за 

деветте месеца на сегашната година ГИТ е констатирала 185 804 нарушения, 

като 41 процента от тях са за нарушения на нормите в областта на 

здравословните и безопасни условия и на нормите за организация и управление за 

здравословни и безопасни условия на труд /60 на сто/. 

Очакванията за преодоляване на дискриминацията на работното място в 

съвременната икономика не се оправдаха.  В някои шивашки фабрики в света 

                                                           

14
 http://www.tradingeconomics.com/bulgaria/unemployment-rate 

15
 http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_233936/lang--

en/index.htm 
16

 Кристин Райнхард, Диърдри Schmidt, Florian Rьtzel, Marius Zentgraf 

http://laboureconomics.wordpress.com/2013/04/30/working-conditions-in-the-global-fashion-industry/ 
17

 Кристин Райнхард, Диърдри Schmidt, Florian Rьtzel, Marius Zentgraf 

http://laboureconomics.wordpress.com/2013/04/30/working-conditions-in-the-global-fashion-industry/ 
18

 Кристин Райнхард, Диърдри Schmidt, Florian Rьtzel, Marius Zentgraf, 

http://laboureconomics.wordpress.com/2013/04/30/working-conditions-in-the-global-fashion-industry/ 
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работодателите приемат с предимство неомъжени жени, без деца. Понякога 

жените са принудени да подписват споразумения, че няма да забременяват. В 

случай, че не спазят подписаните споразумения на работните места, бременните 

жени страдат от вербална агресия. Работят по-дълги часове, получават по-

тежки задачи, възпрепятствани са да вземат отпуск по майчинство.  

Работещите във фабриките често не получават трудови договори. 

Работодателите не спазват условията на трудовото законодателство. На 

работниците и служителите им е забранено да се обединяват в професионални 

организации с цел защита на техните интереси.  

За РБългария  по данни на Инспекцията по труда редовното изплащане на 

заплати се превръща във все по-голям проблем. По данни на Главна инспекция по 

труда (ГИТ) към 22.10.2013 година
19

 работодателите бавят 63 милиона лева 

заплати. Пак по данни на ГИТ се запазва тенденцията от последните две-три 

години за най-висок относителен дял на нарушенията по заплащане на труда. Те 

представляват 19% от общия брой на констатираните нарушения. 

Данни
20

 от проведено изследване на Емилия Ченгелова показва, че 4% от 

фирмите не сключват трудови договори. 21 % от анкетираните работници са 

обяснили, че се осигуряват на минимален осигурителен праг, но вземат на ръка по-

голяма заплата. Още 10 % работят без трудов договор и получават пари само на 

ръка. Установено е, че 11,9% от фирмите прехвърлят работниците от високи 

минимални осигурителни прагове на позиции за нискоквалифициран персонал и по 

този начин се плащат официални заплати по ниския праг, а другото е на ръка. В 

порочна практика са и 22,9% от фирмите, които са сключвали трудови договори за 

4 часов работен ден и отново доплащането за пълно работно време се правело от 

черната каса 

Въпреки, че броя на работещите деца намалява (2008 година 215 милиона
21

) 

все още около 150 милиона деца по света са ангажирани с детски труд.  В най-

слабо развитите страни, почти един на всеки четири деца (на възраст от 5 до 14) 

са ангажирани с труд, който се смята за вреден за тяхното здраве и развитие
22

. 

За РБългария данните на Дирекция „Инспекция по труда“ за 2012година  

показват, че 50% от констатираните нарушения са свързани с детския труд
23

. 

Най-висок е относителния дял на децата, които са полагали труд, който е извън 

техните психически и физически възможности. 
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По отношение на въздуха, който дишаме фактите показват, че „над 100 дни 

годишно дишаме въздух по-мръсен от допустимото. Според регулациите на ЕС 

подобни дни не бива да бъдат повече от 35.”
24

. 

Факторът – социален одит 
 Съществуват различни дефиниции за социален одит и неговите 

разновидности. За целите на настоящия доклад, обект на анализ са социалния 

одит на микроикономическо ниво и политическият социален одит. 

Социалният одит на микроикономическо ниво е процес на независимо 

оценяване и докладване относно  наличието или отсъствието на съответствие 

между възприети стандарти за социално отговорно поведение и тяхното 

изпълнение. Една от основните цели на социалния одит е да се оцени влиянието на 

дейността на организацията  върху всички заинтересовани страни.  

Дефиниран по този начин социалният одит е средство за: независима 

оценка на етичното поведение на организацията, защита на труда,  стопиране на 

закъснения в изплащането на трудовите възнаграждения, намаляване на 

перманентното полагане на извънреден труд, индикиране на лошите условия на 

труд, рисковете от трудови злополуки и вредни влияния върху околната среда. 

Това показва, че социалният одит е средство за индикиране на факторите, които 

пораждат неустойчиво развитие.  

Неустойчивото развитие на микроикономическо ниво е предпоставака за 

неустойчиво развитие на макроикономическо ниво. Например, установените от 

социалния одит забавени изплащания на трудовите възнаграждения показва, че 

този факт  води до невъзможността работниците и служителите да посрещат 

личните си плащания, да обслужват кредитите си. По данни на Асоциацията на 

банките в РБългария) до 2013 година са изтеглени над 160 хиляди ипотечни 

кредити. Към 18.07.2013 година над 35000 ипотечни кредити са просрочени
25

. 

Неплатените суми като трудовите възнаграждения намаляват постъпленията в 

държавния бюджет от данък върху доходите на физическите лица. Затрудняват се 

и изплащанията на обезщетения, защото в системата на социалното осигуряване 

не постъпват приходи, които се формират от осигурителни вноски на 

работодателя и на работниците и служителите, но само при изплащане на 

възнагражденията. Като краен резултат платежоспособните възможности на 

населението намаляват, срива се личното потребление. Очакван е и 

чувствителния спад на производството. Последствията са съкращаване на 

                                                           

24
 http://btvnews.bg/article/bulgaria/nad-100-dni-v-godinata-dishame-vazduh-mnogo-po-mrasen-ot-

dopustimoto.html, 09.03.2014 
25

 Kanev, P., 2013, Над 35 хиляди ипотечни кредити са просрочени, 

http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2013/09/08/2135553_hipotetichni_nevoli/ 

http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2013/09/08/2135553_hipotetichni_nevoli/
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работници и служители, повишаване на безработицата, нарастване на разходите 

за обезщетения при безработица.  

Социалният одит предоставя възможност да бъдат индикирани 

неустойчиво развиващите се организации и тяхното влияние върху 

макроикономическото развитие.   

Политическият социален одит е независима оценка за въздействието на 

конкретни правителствени програми, проекти, закони, политики. Социалният 

одит може да бъде поръчан от крайните бенефициенти, потенциални 

бенефициенти, заинтересовани страни на всяка програма, схема, закон. По този 

начин социалният одит гарантира, че конкретна дейност или програма са 

проектирани и изпълнени, по начин, който е най-подходящ за преобладаващите 

местни условия, отразява приоритетите и предпочитанията на 

заинтересованите страни. Оценява се и влиянието на изпълнените проекти, 

създадените закони и въведените политики върху устойчивото развитие на 

държавата.  

Социалният одит не е панацея за разрешаване на всички актуални проблеми, 

които произтичат от съвременната икономика, но неговата същност ясно 

показва  приносът му за устойчиво развитие на организациите и държавата. За 

приложението на социален одит в РБългария не е достатъчно само анализ и 

отчитане на неговите ползи. Необходима е и воля за развитие на научната теория 

в тази област, създаване на нормативна регулация за провеждане на социален 

одит, обучение и развитие на социални одитори. 
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Резюме 

Този доклад е предназначен сбито да очертае интелигентните усилия на 

мениджърите, въплътени в текущия етап от развитието на ориентирането на 

нови служители в бизнес организациите, полагани с оглед създаване у последните 

на усещане за удовлетвореност от работата, повишаване на ангажираността им 

към компанията, намаляване на текучеството сред персонала, постигане и 

поддържане на отлични равнища на трудово представяне, висока ефикасност в 

преследването на кариерните цели за индивида и понижаване нивото на стреса. 

Разкрити са важни нюанси в постоянно обогатяващото се значение на това 

формиращо се понятие. Представен и анализиран е интересен модел за 

извършването на управленски въздействия в тази сфера на управлението на 

човешките ресурси в бизнес организациите.    

 

Abstract 

This report is to outline concisely the intelligent efforts of managers, incarnated in the 

contemporary phase of development for new employee orientation in business 

organizations, exerted in order to create a sense of higher job satisfaction for the latter 

group, increase their organizational commitment, lower turnover among personnel 

members, achieve and maintain higher performance levels, pursue high career 

effectiveness and lower stress among working people. Important nuances in the 
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continuously enriching meaning of this forming term are revealed (i.e. onboarding). An 

interesting model of exerting managerial impact in this sphere of human resource 

management in the business organizations is presented and analyzed. 

 

Ключови думи: управление на човешките ресурси, човешки капитал, фирмена 

култура, ИТ мениджмънт. 

 

Keywords: human resource management, human capital, corporate culture, IT 

management. 

 

JEL: M12, M14, M15, J24. 

 

Въведение 

Ожесточената конкурентна борба не само в рамките на Единния Европейски 

пазар, но и в световен мащаб, принуждава мениджърите в преуспяващите 

компании неистово да преследват постигане и поддържане на единствено 

възможното дългосрочно конкурентно предимство, а именно – чрез човешките 

ресурси, като активно търсят подходящи механизми, чрез които да довеждат 

новоназначените си служители до желаните равнища на производителност на 

труда по-бързо, да ги ангажират в по-висока степен с целите на организацията, 

да задържат ценния талант в нея (умения, способности, знания), по-добре да 

асимилират новодошлите в съответните звена и екипи. По този начин 

мениджърите постигат по-висока мотивация на персонала, в по-голяма степен 

реализират целите за растеж на компанията и по-успешно се справят със 

задоволяване на потребностите от ценни умения, способности и знания, които не 

достигат или дори почти липсват на пазара на труда, въпреки високите равнища 

на безработица през последните години. Ето защо професионалният живот на 

хората в първите дни и месеци от пребиваването им в нова организация се явява 

от съществено значение за успешното развитие както на самата компания, така 

и на тяхната собствена кариера. Именно това подтикна авторът на доклада да си 

постави като цел да проучи важни съвременни аспекти в ориентирането на 

служители в организациите, концентрирайки своя интерес върху резултатите от 

изследователската и консултантската дейност на Абърдийн груп
1
. 

 

1. Особености на настоящия етап в развитието на ориентирането на 

нови служители 

                                                           

1
 ***, (2014а), Aberdeen Group, A Harte Hanks Company, available at: http://www.aberdeen.com/, accessed 

on: 30th of May 2014. 
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Практиката отдавна е показала, че бързото и относително безпроблемно 

навлизане на новите служители в конкретната работа за дадени работни места и 

в специфичната вътрешната среда на определена организация не може да се 

постига в задоволителна степен единствено чрез предаването на нови знания към 

тази целева група членове на персонала. Ето защо творческото търсене на други 

средства, спомагащи приспособяването на нови служители, се е превърнало в 

сериозно предизвикателство, добиващо характер на остър и траен проблем за 

мениджърите и специалистите по човешките ресурси в много бизнес организации, 

за техните консултанти и за изследователите в научните и образователните 

институции, които отдавна са насочили погледи и към полетата на други науки 

като социология, психология и т.н. Ето защо при решаването на този проблем се 

прилага системния подход, което позволява проблемът да се разглежда и 

анализира от различни гледни точки. По този начин се генерира многообразие от 

решения, постигащи желаните резултати в определена, често пъти 

недостатъчна, степен или тясно ориентирани към определени аспекти в този 

проблем. Тези преживявания са подтикнали мениджърите да предприемат 

действия по творческото комбиниране на подходящи според тях елементи от 

различни решения и дейности от подходящи компоненти на действащите в 

съответните бизнес организации системи за управление на човешките ресурси 

(УЧР), за да създават висока добавена стойност чрез резултатите от своята 

работа за компаниите, където допринасят.  

По тази причина постепенно започва да добива основни контури едно ново 

понятие, творчески преведено на български език от автора на доклада като 

„настаняване на борда“ (на английски език: onboarding). Като всяко понятие в 

процес на формиране на нюансите в своето значение, същото е обект на 

проучване и доразвиване от различни автори. Една добра дефиниция за 

„настаняването на борда“ е предложена от Aberdeen Group
2
 и се основава на 

процесния подход в мениджмънта. Така, понятието е дефинирано като 

последователност от три важни процеси, подлежащи на електронизация във 

висока степен с оглед повишаване ефективността на извършваните дейности по 

всеки от тях, а именно: 

 (а) управление на документооборота (forms management), свързан с новия 

служител (напр. попълване на електронни бланки, следене на 

придвижването им и т.н.);  

                                                           

2
 Tarquinio, M., Onboarding benchmark report. Technology drivers help improve the new hire experience, 

Aberdeen Group, August 2006, pp1-30, available at: http://www.aberdeen.com, accessed on: 30th of May 

2014. 

http://www.aberdeen.com/
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 (б) управление на задачите (tasks management), т.е. уведомяване и следене 

относно предприемането на необходимите действия от страна на 

организацията/ звеното/ определени индивиди с оглед подготовката за 

приемането на новия служител и подсигуряването на неговите свързани с 

работата нужди (напр. изпращане на автоматизирани електронни 

съобщения до определени хора в организацията във връзка с появяването на 

новия служител като молби и напомнящи писма);  

 (в) извършване на дейности по социализация (socialization), т.е. 

предоставяне на информация за културата и историята на компанията 

(напр. осигуряване на достъп до електронни портали на нови служители). 

Тази дефиниция отразява съвременния етап в развитието на мениджмънта 

на бизнес организациите, борещи се за (или удържащи) лидерски пазарни позиции 

чрез създаване, поддържане и управление на здравословна ценностна ориентация, 

полагане на целенасочени усилия от страна на мениджмънта за непрекъснато 

усъвършенстване на методите за въздействие, масово интегриране на 

информационните технологии в реализираните бизнес модели, стремеж към 

изграждане и поддържане на сплотени екипи от служители дори във виртуална 

среда, неотклонно придържане към принципите и техниките на управление чрез 

тотално качество, демонстриране на трайна ориентация към преследване на 

дългосрочни цели. 

Именно процесният подход в мениджмънта седи в основата на 

разглеждането на „настаняването на борда“ на нови служители в записите на 

тълковния речник „Колинс“ (Collins English dictionary) като съвкупност от две 

значения
3
, а именно: 

 (1) (официално) въвеждане в длъжност и асимилация (претопяване) на нов 

служител в организацията, като кръгът на целевите организации е 

преднамерено разширен, за да обхване и структурите на държавната 

администрация, неправителствения сектор и т.н.  

 (2) управлението на ранните етапи във връзката между определена бизнес 

организация и неин клиент, което изтегля интересът малко встрани от 

връзката „мениджър (или работодател) – нов служител“. 

Тук акцентът е поставен върху поддържането на здравословен баланс в 

отношенията между целеви заинтересовани групи в (от) организацията, като 

залог за нейното успешно оцеляване и приспособяване към външната среда, от 

                                                           

3
 ***, (2014в) Collins English dictionary, 2014г., откриваем на: 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/onboarding, посетен на: 15.04.2014г. 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/onboarding
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една страна, и за подобряване на интеграцията между членовете на нейния 

персонал, от друга страна.  

За разлика от гореспоменатите литературни източници McNeill
4
 

преднамерено използва понятието „(официално) въвеждане/ встъпване в 

длъжност“ (induction), за да ограничи обхвата от  дейности, включени в рамките на 

„настаняването на борда“. По този начин последното понятие се отграничава от: 

 Процеса на осигуряване на подкрепа и информация от началото на първия 

работен ден; и 

 Възприемането му като средство за своевременно повишаване 

ефективността на новия служител до желаното равнище, придобиващо 

цивилизационен статут под формата на  различни фирмени документи;  

Ето защо „настаняването на борда“ тук се описва като процес на 

подпомагане на нов служител да осъществява прехода към новата организация от 

момента на отправяне на предложението за работа до настъпването на първия 

му работен ден. Вниманието тук е съсредоточено върху поддържането на 

ефективна комуникация между мениджмънта на организацията и предпочетения 

кандидат за свободна позиция от момента на отправяне на предложение за 

работа към избраника до момента на приключване на сделката, изразяващ се в 

нейното юридическо оформяне и настъпване на началния момент на нейното 

изпълнение – сериозно пренебрегван момент в литературата по човешките 

ресурси не само у нас. 

Процесната перспектива в обосноваване възникването на понятието 

„настаняване на борда“ намира подкрепа и в схващанията на Platz
5
, който 

представя същото като резултат от въздействието на господстващата 

парадигма за управление на таланта в съвременните организации. Тук в известна 

степен се залага и на „играта на думи“, доколкото и управлението на таланта 

може да се възприема като акт на творческо прегрупиране на дейности от 

логически близки компоненти в системата за УЧР. Ето защо „настаняването на 

борда“ е определено и като синоним на традиционното ориентиране. 

Въпреки вариацията на идентифицираните нюанси в значението на 

формиращото се понятие „настаняване на борда“ на преден план излиза 

необходимостта от взимане на подходящи решения, които своевременно трябва 

да се внедряват в бизнес организациите при настъпването на „критични 

                                                           

4
 McNeill, J., Onboarding and induction, Professional Updates Management, Keeping good companies 

(14447614) Dec. 2012, Vol. 64 Issue 11, pp687-689, available at: http://web.b.ebscohost.com, accessed on 

16.04.2014. 
5
 Platz, B., Employee Onboarding: One Chance for a Positive New Employee Experience, theme “Human 

Resources”, tag “Manage People”, 2014, available at: 

http://humanresources.about.com/od/orientation/a/onboarding.htm, accessed on 17th April 2014. 

http://web.b.ebscohost.com/
http://humanresources.about.com/od/orientation/a/onboarding.htm
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моменти“ на присъединяване на нови служители към нея или на пренасочване на 

текущи членове на персонала към нови позиции според нуждите на компанията и 

при зачитане поне в известна степен на желанията им за професионално 

развитие. Става ясно, и че ефективността на извършваната работа от 

различните заинтересовани групи при „настаняването на борда“ (мениджъри и 

специалисти по човешките ресурси, супервайзори, представители на висшия 

мениджмънт, представители на обслужващи звена, избраните кандидати и други) 

недвусмислено се изразява в преднамерено „затваряне на пропастта“ (или 

времевия лаг) между усилията за управление представянето на новия служител – 

изразяващи се в съвкупност от прилагани административни, икономически и 

социално-психологически методи за управление, от една страна, и усилията за 

набиране, подбор и окончателен избор на подходящ(и) кандидат(и), от друга 

страна.    

 

2. Моделът за „настаняване на борда“ на Абърдийн груп 

Консултантите от Абърдийн груп демонстрират траен интерес към 

съвременните аспекти в ориентирането на нови служители в бизнес 

организациите, което проличава от множество техни взаимно допълващи се 

публикации, разкриващи важни нюанси в изграждането на същността и 

развитието по съдържание на понятието „настаняване на борда“
6
. Проявяването 

на този траен интерес е в основата на техните изследователски търсения, 

насочени към идентифицирането на подходящ модел за „настаняване на борда“, 

който да създава висока добавена стойност за съвременните компании и да 

спомага поддържането на лидерска позиция на пазарите, където същите 

оперират. Резултатите от емпирични проучвания на консултанти от Абърдийн 

груп относно компаниите, успяващи да оползотворяват в значителна степен 

възможностите, предоставяни от осъвременения вариант на компонента 

„назначаване и ориентиране“, показват значимостта на три важни измерители в 

тази сфера
7
, а именно: 

                                                           

6
 виж Laurano, M., Onboarding 2013. A new look at new hires, Aberdeen Group, April 2013, available at: 

http://www.aberdeen.com, accessed on: 30th of May 2014; Laurano, M., Onboarding 2012. The business of 

first impressions, Aberdeen Group, May 2012, pp1-25, available at: http://www.aberdeen.com, accessed on: 

30th of May 2014; Tarquinio, M., Onboarding benchmark report. Technology drivers help improve the new hire 

experience, Aberdeen Group, August 2006, pp1-30, available at: http://www.aberdeen.com, accessed on: 30th 

of May 2014; Martin, K., Saba, J., All aboard: effective onboarding techniques and strategies, Aberdeen 

Group, January 2008, pp1-21, available at: http://www.aberdeen.com, accessed on: 30th of May 2014; ***, Is 

it time to gamify your onboarding program?, Analyst inside, Aberdeen Group, February 2013, p.1, available at: 

http://www.aberdeen.com, accessed on: 30th of May 2014. 
7
 Laurano, M., Onboarding 2013. A new look at new hires, Aberdeen Group, April 2013, available at: 

http://www.aberdeen.com, accessed on: 30th of May 2014. 

http://www.aberdeen.com/
http://www.aberdeen.com/
http://www.aberdeen.com/
http://www.aberdeen.com/
http://www.aberdeen.com/
http://www.aberdeen.com/
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 Задържането на новоназначените служители в организацията през първата 

календарна година. 

 Времеви период, необходим на новите служители да достигнат 

изискуемите равнища на производителност на труда, измерван чрез 

различни за всеки от тях периоди за постигане на специфична първа цел за 

трудово представяне, поставена от съответен супервайзор. 

 Степен на удовлетвореност на мениджъра по наемането на персонал от 

новоназначения служител, измервана чрез съответните изменения в 

оценките му в края на всяка календарна година. 

Семантиката на представената вече дефиниция за „настаняването на 

борда“ на Абърдийн груп
8
 позволява да се приложи системния подход с оглед по-

доброто илюстриране на дейностите в тази сфера на УЧР по съдържание и 

последователност (виж фигура 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8
 Tarquinio, M., Onboarding benchmark report. Technology drivers help improve the new hire experience, 

Aberdeen Group, August 2006, pp1-30, available at: http://www.aberdeen.com, accessed on: 30th of May 

2014; 

http://www.aberdeen.com/


 
Фигура 1. „Настаняването на борда“ като система 
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По този начин могат да се откроят входовете на системата като: (а) 

различни видове бланки, изисквани по закон или въведени за ползване от 

мениджмънта на конкретна компания; (б) необходимите организационни усилия по 

подготовката на работното място за новия служител; (в) предприемане на 

целенасочени действия за отваряне на свързани с работата комуникационни 

канали; и (г) търсене на подходящи начини и форми за запознаване на 

новоприсъединилия се индивид с провъзгласяваната организационна култура. 

Изброените елементи не изчерпват пълния списък от възможни входове на 

системата на „настаняване на борда“, което подсказва, че моделът може да 

претърпи промени по необходимост в динамика. Като слаба страна на същия може 

да се посочи отказът на авторите от предприемането на полезен опит да 

класифицират идентифицираните входове на трайни и текущи, както и пропускът 

да бъдат включени в списъка входове като информация, технологии (б.а. все пак се 

споменава наличието на ориентация към електронизация на някои от процесите) и 

финансови ресурси, без които нито една система не може да функционира. 

По отношение дефинирането и организирането на протичащите процеси 

прецизността в модела е по-висока, понеже същите дори биват класифицирани на 

такива, олицетворяващи стратегически аспекти при „настаняването на борда“ 

на нови служители като „социализацията“ и тактическите по своя характер като 

управление на документооборота и управление на задачите. 

Изходите на системата са изразени единствено чрез положителните 

резултати за организационното представяне, съвкупно изразяващи се в 

ускоряване догонването на равнищата на трудово представяне, типични за 

опитните членове на персонала от страна на новоназначените служители, както 

и ангажирането на последните с новия работодател. За съжаление нежелани или 

паразитни резултати не се посочват  директно, въпреки че по повод 

идентифицирането на групи от компании, които в различна степен се справят с 

предизвикателствата на „настаняването на борда“ (б.а. отличници, 

представители на „златната среда“ и изоставащи), се разкриват някои различия в 

използваните подходи при: 

 Определяне на критериите и показателите за постигането на успех в 

реализираните дейности в тази сфера, като се започне с поставяне на 

специфични цели за трудово представяне на индивида и предприемане на 

действия по оценяване на постиженията му. 

 Интегрирането в процеса и разполагането (или локализирането) в 

организацията на нови и полезни технологични решения (например цялостна 

или частична електронизация на процеса, игровизация и други), на практики 

и на бланки, които начинания често са ограничени по обхват и мащаб от 
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финансовите възможности на конкретните компании, липсата на 

квалифициран персонал, който да осигурява автоматизирането на 

извършваните дейности, незадоволителната степен на електронизация при 

дейностите, принадлежащи към останалите компоненти на действащата 

система за УЧР в целевата организация или пък могат да се обяснят чрез 

специфики на бизнеса, където фирмата оперира. 

 Установяването на подходящ микс от дейности със стратегически и 

тактически характер в тази сфера, което може да намира израз в 

предприемане на различни по мащаб и съдържание дейности за организиране 

на учене, свързано с изпълняваните специфични работни роли от 

съответните хора, внедряване на различни програми за наставничество, 

развитие на лидерски умения и прегледи и оценяване на лидерските 

качества. 

 Разпределянето на отговорностите по провеждане на свързаните с 

процеса дейности между структурни постове и/или звена в целевата 

организация, като и тук са възможни повече алтернативи, притежаващи 

предимства и недостатъци, а именно – създаване на нов структурен 

управленски пост, пряко отговарящ за процеса по „настаняване на работа“, 

запазване на централизираната отговорност за протичането на процеса 

от звеното по човешките ресурси в компанията  или възлагане на 

определени задачи на негови съставни структури и на други 

заинтересовани групи. Степента на децентрализация в управлението на 

процеса, на делегиране на права и на овластяване на ключови членове на 

персонала за извършването на определени дейности в никакъв случай не 

означава бягство от задължения и размиване на отговорност, поради 

допуснати неясноти при предаването на разпорежданията и задаване 

подотчетността на длъжностите, защото в съвременните организации 

високата степен на електронизация при осъществяването на контрола е 

широко разпространена практика. Разбира се, налага се предварително да 

се уточнят естеството и степента на реализираното сътрудничество в 

процеса по „настаняване на борда“ от заинтересованите групи. Изхождайки 

от постулатите на програмно-целевия подход, съвсем правилно се 

препоръчва чрез модела да се изберат органите и лицата, които ще 

управляват всички фирмени действия по „настаняване на борда“, като 

предоставят необходимите ресурси на определените изпълнители и 

приемат резултатите от изпълнението на всяка задача.    

 Определяне на предпочитана продължителност на провеждания процес, 

като горната граница тук може да надвишава и една календарна година в 
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зависимост от спецификите на бизнеса, където оперира организацията, 

доминиращата в нея култура и нейните финансови възможности. 

 Установяване на предпочитаната степен на обвързване между 

„настаняването на борда“ и преследваните организационни цели, която 

според консултантите може да се измерва най-добре чрез показатели 

като“задържане на клиентите“ и „приход на един служител на пълен 

работен ден“. 

 Постигнатата и поддържана ефективност в извършването на тези 

дейности от страна на мениджмънта, произтичаща от степента, в която 

дейностите по „настаняването на борда“ са съгласувани с бизнес целите и 

общата стратегия за развитие на компанията. 

 Избор на подходяща степен на интеграция между „настаняването на борда“ 

на нови служители с други важни компоненти на действащата система за 

УЧР в организацията като набиране и подбор на кандидати, обучение, учене 

и развитие, управление на трудовото представяне, чието съзидателно 

комбиниране се изразява чрез значението на понятието управление на 

таланта. 

 Степента, до която се поставя акцент върху задоволяване потребностите 

на компанията от талант чрез процеса по трансформиране на обикновен 

служител, допринасящ с личните си действия за успеха на нейното пазарно 

представяне, в лидер, поемащ отговорности за „настаняването на борда“ и 

развитието на други членове на персонала (cross-boarding). Тук става 

въпрос и за преднамерено прилагане на практики по „настаняване на борда“ 

от внимателно подбрана кохорта от успешни настоящи служители и 

насочени за въздействие върху целева група от хора с висок потенциал за 

постижения в компанията. Ето защо при реализирането на този процес в 

съвременните организации може да се разчита не само на лидерските 

способности на мениджърите, а и на служителите с известен опит в 

организацията, на неформалните лидери в екипите, чийто лидерски 

потенциал чрез подходящи механизми може да започне да работи в полза на 

компанията. 

Гореизложеното позволява да се направи извод, че при определени условия (в 

компанията или в бизнес средата) всяко едно от изброените направления на 

потенциални различия в заеманите от организациите стратегически позиции 

може да бъде интерпретирано и като източник на потенциален (или възникнал), но 

нежелан проблем, свързан с работата, и/или паразитен резултат от 

функционирането на системата. Това някак си се премълчава от авторите на 

модела, защото явно са привърженици на теорията за най-добрите практики в 
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стратегическото управление на човешките ресурси, в случая въплътена в 

групата от преуспяващите компании по „настаняване на борда“ на нови служители 

(т.е. отличниците)
9
. 

По отношение на факторите от външната среда може да се отбележи, че и 

тук представеният анализ не е достатъчно задълбочен, понеже са изброени 

единствено тези от тях, които се определят от авторите като важни, но без да 

бъдат предложени на вниманието на читателя техни подробни описания, да бъдат 

изяснени причините за включването им в модела и да бъдат определени някакви 

отношения между тях (значимост, връзки). Последното е обяснимо, като се вземе 

предвид все още неприключилият процес на оформяне на значението на понятието 

„настаняване на работа“ на новоназначени служители и генерирането на добавена 

стойност чрез извършване на консултантски услуги от авторите на модела.  

  Това разбира се не е попречило на консултантите от Абърдийн груп да 

достигнат до създаването на структурата на оригинален модел, отразяващ 

необходимите интервенции от страна на мениджмънта по ефикасното и 

ефективно протичане на процеса за „настаняване на борда“, декомпозиран на 

отделни фази, наименувани чрез оригинално съкращение на английски език, 

подтикващо субекта на управление към действие (PACE model: pressures – actions – 

capabilities – enablers), което на български език може да се преведе като: „модела 

НДСГ: бизнес натиск и напрежение – действия – способности – генератори на 

възможности“ (виж фигура 2). Положителен момент тук е наличието на 

индиректно поставяне на специфични въпроси за разрешаване на всяка фаза от 

разглеждания процес, ползата от което може да се изтъкне още повече, ако 

същите се представят директно като компонент в модела (илюстрирано е от 

мен в рамките на фигура 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9
 Delery, Doty, “Modes of theorizing in strategic human resource management: Tests of universalistic, 

contingency, and configurational performance predictions”, Academy of Management Journal, 1996, 39: 802-

835. 



 
Фигура 2. Перспективи в разгръщането на анализа за „настаняването на борда“ на 

нови служители в бизнес организациитe 
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Практическата страна на модела изкристализира чрез извършваното 

периодично проучване и систематизация на предпочитаните и/или успешните 

решения през последните години сред различни групи организации, а именно: 

лидерите в тази сфера, последователите от „златната среда“ и изоставащите 

играчи. Но от гледна точка на теорията на мениджмънта съм длъжен да 

отбележа, че тези практики неправилно са наречени „стратегии“ на 

„настаняването н борда“, което може да се обясни и с наличието на силно желание 

у консултантите да подчертаят важността на предприеманите дейности тук, 

намерило израз в „подходяща метафоризация“. 

 

Заключение 

Представеният модел за „настаняване на борда“ на Абърдийн груп намира 

широко приложение в практиката, понеже представлява резултати от 

провеждано периодично емпирично проучване. По този начин се поддържа 

необходимата динамика в него, което му позволява да бъде адаптиран при 

необходимост, вследствие промени в околната среда на целева бизнес 

организация или реализирани планирани интервенции на мениджмънта за желана 

промяна в същата. 
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Маркетинг при тправлението на проекти  - фактори за 

тспеу 

 

доц. д-р  Веряна Боева 

Технически университет – Габрово 

 

В хода на планирането и изпълнението на всеки проект екипът трябва да 

отдели нужното внимание и на маркетинга на проекта. Маркетингът на един 

проект следва да се разглежда най-малко в два аспекта: като съвкупност от 

маркетинговите дейности, свързани с целите на проекта и като управление на 

взаимоотношенията и комуникациите между всички заинтересовани от проекта 

страни. Практиката показва, че пренебрегването на втория аспект често води до 

затруднения при изпълнението на изискванията за време / качество / обхват / 

ресурси от организацията, управляваща проекта.    

Ключови думи: управление на проекти, маркетинг 

 

Abstract During the planning and execution of each project team should pay due 

attention to the marketing of the project. Marketing of a project should be seen in at least 

two ways: as a set of marketing activities related to the objectives of the project and 

relationship management and communication between all stakeholders in the project. 

Practice shows that the neglect of the second aspect often leads to difficulties in meeting 

the requirements for time / quality / scope / resources from the organization managing the 

project. 

Keywords: project management, marketing 

 

Въведение 

В хода на планирането и изпълнението на всеки проект екипът трябва да 

отдели нужното внимание и на маркетинга на проекта. Маркетингът на 

иновационни продукти, получаващи се като краен резултат от проекта, се 

основава на общите принципи на маркетинга при отчитане на особеностите на 
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повишената неопределеност на средата и по-високите рискове при прогнозиране 

на пазарните (и социални) резултати.  

Когато проектът е посветен на създаването на продукт за индустриалния 

пазар, в т. ч. средство за производство, компонент, технология или индустриална 

услуга, следва да се  вземат предвид и особеностите на индустриалните пазари, 

като се познават и техните основни субекти – потребители и конкуренти, 

включително такива, предлагащи решение на проблема чрез други продукти или 

услуги. 

Маркетингът на един проект следва да се разглежда най-малко в два 

аспекта: като съвкупност от маркетинговите дейности, свързани с целите на 

проекта и като управление на взаимоотношенията и комуникациите между всички 

заинтересовани от проекта страни. Практиката показва, че пренебрегването на 

втория аспект често води до затруднения при изпълнението на изискванията за 

време/качество/обхват/ресурси от организацията, управляваща проекта.    

Настоящото изследване е базирано на наблюдението върху управлението на 

проекти в четири различни като предмет на дейност организации: организация ’А‘ 

- образователна институция, организации ’Б‘ и ’В‘ - две средни стопански 

организации, доставящи продукти за индустриални пазари и организация ’Г‘ - 

обслужваща потребителски пазар. Резултатите  очертават някои основни 

проблеми при управлението на маркетинга на проектите по отношение на 

различни маркетингови функции, дейности и етапи от маркетинговия процес. 

1. Управление на маркетинговите дейности, свързани с целите на проекта 

В достъпната литература
1
 в областта на маркетинга на управлението на 

проекти приоритет се поставя върху този аспект, тъй като той предполага 

планирането и изпълнението на всички дейности от маркетинговия процес в една 

организация, включително тези, които са необходими при създаването на нови в 

маркетинговия смисъл продукти
2
. Най-често системата за управление на маркетинга на 

проекта се основава на системата по маркетинга на организацията-изпълнител и 

нейните елементи. В зависимост от естеството на проекта може да се изисква 

известно преразглеждане на съществуващите маркетингови задачи в организацията-

изпълнител (например, ако проектът включва промяната на имиджа на даден продукт), или 

изграждането на нова система за управление на маркетинга, използвайки само част от 

натрупаните знания и опит (например , ако проектът е да се създаде нова организация, 

посветена на дейност, коренно различна от дейностите на организациите на 

възложителя и изпълнителя). 

                                                           

1
 по Мазур, И., В.Шапиро, Н.Ольдерогге, Управление проектами, изд. «ОМЕГА-Л», Москва, 2004 

2
 В теорията на маркетинга ’нов продукт‘ означава продукт, отличаващ се от съществуващите 

до такава степен, че да бъде предпочетен от потребителите. Б. а. 
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Независимо от това маркетингът на проекта обхваща познатите  основни 

функции: Анализ на маркетинговото обкръжение, в това число маркетингови изследвания; 

Избор на маркетингова стратегия; Разработка на тактически маркетингови решения; 

Разработка на маркетингова програма на проекта; Формиране на маркетингов бюджет 

на проекта; Организация и изпълнение на маркетинговите дейности в рамките на 

проекта. 

 При извършеното наблюдение, имащо качествен характер, се очертаха проблеми 

по отношение на: дефиниране на потребността от маркетингово изследване и 

осигуряване на ресурс за изпълнението му; планиране и осъществяване на промоционалния 

микс, насочен към потенциалния пазар на продукта. 

Теорията, методологията и мястото на маркетинговите изследвания в 

цялостната маркетингова дейност на една организация са разгледани в 

специализираната литература. Под маркетингово изследване се разбира целенасочен, 

ограничен във времето процес на набиране, обработка и анализ на информация, 

необходима за решаването на конкретен маркетингов проблем.  Маркетингово изследване 

се планира и осъществява, когато достъпната за екипа на проекта информация, 

постъпваща от външни и вътрешни източници, се окаже недостатъчна за вземане на 

адекватно решение по даден маркетингов проблем.  

В практиката на управлението на проекти често потребността от маркетингово 

проучване се пренебрегва поради ограничения в бюджета и времето и се предприемат 

високо рискови в отсъствието на информация решения, водещи до неуспех в отделни фази 

на проекта или на целия проект. В други случаи се пристъпва към планиране и изпълнение 

на маркетингово изследване, но при недостатъчно ясно дефинирани обхват и цели, при 

което получената информация е недостатъчно фокусирана и не допринася за намаляване 

на риска при вземане на решение по възникналия проблем. В някои случаи дори се стига до 

вземане на погрешно решение поради значителни методологически грешки при планиране 

на изследването.  

В повечето случаи проектният екип може да избегне тези рискове, без да 

нарушава значително планирания бюджет и срокове.  Често, още в началния етап на 

работа по проекта, при обосновката на необходимостта от стартирането на проекта 

се набира богата информация за бизнес потребността, включително и чрез 

предварителни изследвания. Обработена и систематизирана по подходящ начин и 

предоставена на разположение на проектния екип, тази информация може да послужи в 

хода на изпълнение на проекта за адекватно решаване на възникнали информационни 

проблеми, като се избегне извършването или възлагането на отнемащо време и ресурси 

ново изследване. Необходимата за вземане на решение информация може и да се закупи или 

изиска от сродна или специализирана организация, като се държи сметка за 

представителността и достоверността на събраните данни, целите и методиката, по 

която са набрани.  
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Ако планирането и изпълнението на конкретно маркетингово изследване се налага, 

то това трябва да се извърши от компетентен, специализиран, най-често външен по 

отношение на проекта екип, като точното дефиниране на проблема и целите на 

изследването се формулират от възложителите и изпълнителите на изследването.  

В хода на изпълнение на проектите на две от наблюдаваните организации – ’Б‘и ’Г‘ 

възникналите информационни проблеми бяха разрешени на основата на използване на 

вторична информация, набрана и систематизирана именно в етапа на педпроектните 

проучвания, при организация ’В‘ – чрез предоставяне на информация от страна на 

фирмата – индустриален купувач на разработвания в хода на проекта продукт и само при 

организация ’А‘ – чрез ограничено по обем изследване по метода на допитването, тъй 

като за получаване на необходимите субективни оценки не съществуваха други 

източници.  

По отношение на планиране и осъществяване на промоционалния микс, насочен към 

потенциалния пазар на продукта, изследването очерта следният потенциални проблеми: 

недостатъчно добро фокусиране върху целевата аудитория (организация ’Г‘) при 

планиране на рекламна кампания за потребителския пазар; недостатъчно използване на 

всички възможни канали и средства за комуникация – форми на PR, създаване на сайтове, 

лична комуникация с потребителите на продукта-резултат от проекта. 

 Известно е, че целева аудитория за една рекламна кампания могат да бъдат 

текущи и потенциални потребители на дадения продукт, а за индустриалния пазар – 

вземащи решение или повлияващи върху решението на организацията-купувач. На 

основата на избора на целева аудитория и целите на кампанията се разработва 

рекламното послание и се избират медиите, които ще бъдат негови носители. Недоброто 

идентифициране на аудиторията води до изразходване на ресурс в рамките на проекта, 

без да допринесе съществено за постигане на маркетинговите му цели. В наблюдавания 

случай, както често се наблюдава в практиката, рекламната кампания изчерпва 

промоционалните дейности на организацията и се свежда по-скоро до ’присъствие‘ в 

медийната среда, отколкото до преследване на конкретни комуникационни цели.  

 Използването на алтернативни канали за комуникация беше наблюдавано само при 

организация ’А‘ със създаден и професионално поддържан сайт на проекта и използвани, 

макар и не стратегически планирани PR-дейности на проектния екип. 

 

2. Управление на комуникациите между заинтересованите от проекта страни 

Планирането на комуникациите е процесът на идентифициране на нуждите 

от информация на заинтересованите страни по проекта и на определяне на 

начините за комуникация. Процесът на планиране на комуникациите отговаря на 

потребностите от информация и комуникация на заинтересованите страни, като 
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например кой от каква информация се нуждае, кога ще му е необходима, как и от 

кого ще му бъде предоставена
3
. 

Неправилното планиране на комуникациите ще доведе до проблеми, като 

закъснение при доставянето на съобщение, предаването на определена 

информация на неправилна аудитория или липса на комуникация с някои от важните 

заинтересовани страни. Комуникационният план позволява на ръководителя на 

проекта да документира подхода за най-ефективна и ефикасна комуникация със 

заинтересованите страни. Ефективна комуникация означава, че информацията е 

предоставена в правилния формат, в точното време и с точното въздействие. 

Ефикасна комуникация означава осигуряване само на информацията, която е 

необходима. При повечето проекти планирането на комуникациите се извършва в 

ранните етапи, като например по време на разработване на плана за управление 

на проекта. Това дава възможност ресурси като време и бюджет да бъдат 

разпределени за дейностите по комуникация.  

Процесът на планиране на комуникациите е тясно свързан с факторите на 

средата на организацията, тъй като организационната структура  оказва 

значително влияние върху изискванията към комуникациите в проекта. При 

планиране на комуникациите между заинтересованите страни те трябва да 

бъдат идентифицирани и характеризирани, като се посочат: техните основни 

изисквания, очаквания, потенциално влияние върху проекта и ползи от 

резултатите от проекта. 

От наблюдението на управлението на проекти в четирите изследвани 

организации могат да бъдат формулирани редица проблеми от комуникационен 

характер: ниско ефективна комуникация – предоставена със закъснение във 

времето и невинаги в подходящия формат; ниско ефикасна комуникация – липса на 

информация, която е  от важно значение за изпълнение на целите на проекта и, 

доста често в течение на периода на наблюдение – разпространение на ненужна 

за адресатите информация, която не допринася за фокусирането им върху най-

важните задачи. 

 

Комуникационни технологии 

Методите  и технологиите, използвани за предаване на информация между 

заинтересованите страни по проекта, могат да варират значително. Например 

екипът по проекта може да използва методи от кратки разговори до 

продължителни срещи или от обикновени писмени документи до материали (напр. 

графици и бази данни), които са достъпни онлайн като методи за комуникация. 

                                                           

3
 Ръководство за система от знания за управление на проекти, изд. ’Класика и стил‘, София, 2011 
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Върху избора на комуникационни технологии могат да повлияят редица фактори и 

тяхното влияние при наблюдаваните организации се конкретизира в следния вид: 

 Неотложност на потребността от информация – дали успехът на проекта зависи 

от наличността на актуализирана информация на момента или регулярно 

изготвяните писмени отчети ще бъдат достатъчни? И при четирите 

наблюдавани организации регулярното предоставяне на текуща информация е 

достатъчно. 

 Наличие на технологии – дали подходящите системи вече са налични или за 

нуждите на проекта се изисква промяна? Например дали съответната 

заинтересована страна(и) има достъп до избраните комуникационни технологии? 

В тази сфера не бяха идентифицирани значителни проблеми, тъй като 

наблюдаваните организации разполагат с необходимата технологична среда.  

 Очакван персонал по проекта – дали предложената комуникационна система е 

съвместима с опита и познанията на участниците в проекта или са необходими 

допълнителни обучения? В три от наблюдаваните организации – ’Б‘, ’В‘ и  ’Г‘ се 

оказаха несъответствия между изисквания модел на комуникиране и опита на част 

от участниците в проекта, които обаче не се основават на липса на опит в 

работата с изискваните технологии. 

 Среда на проекта – дали екипът по проекта се среща и работи предимно на живо, 

или във виртуална среда ? Средата на проекта за една от наблюдаваните 

организации се характеризира с географска отдалеченост на участниците, което 

логично определя избора на комуникиране предимно във виртуална среда. За 

останалите три комуникациите на живо преобладават, но  не допринасят за 

ефективността на комуникациите в рамките на проекта, тъй като 

организацията на срещите и осигуряване на присъствието на оперативно 

ангажираните участници в проекта понякога е трудно осъществимо.  

 

 

Комуникационни методи 

Съществуват няколко комуникационни метода за обмен на информация между 

заинтересованите страни по проекта. Тези методи могат да бъдат 

класифицирани в: 

 Интерактивна комуникация. Извършване на многопосочен обмен на информация 

между две или повече страни. Това е най-ефективният начин да се осигури 

всеобщо разбиране от всички участници на специфични теми и включва срещи, 

телефонни разговори, видео конференции и др. 

 Избутваща (push) комуникация. Информацията е изпратена до определени 

адресати, които трябва да я получат. Това гарантира, че тази информация е 

разпространена, но не удостоверява, че е достигнала или е била разбрана от 

целевата аудитория. Избутващата комуникация включва писма, бележки, отчети, 

електронна поща, факс, гласова поща, съобщения за пресата; 
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 Издърпваща (pull) комуникация. Използва се за много големи обеми от информация 

или много широка аудитория, което изисква получателите сами да изберат 

методите за достъп до тази информация. Тези методи включват интернет 

сайтове, електронни обучения, хранилища на знанията. 

         Ръководителят на проекта решава на базата на изискванията към 

комуникацията кога, как и какви комуникационни методи да бъдат използвани в 

проекта. 

И при четирите наблюдавани организации – изпълнители на проекти се 

забелязваше наличие единствено на избутваща (push) комуникация. 

Очертаващите се проблеми се основават на това, че в този случай липсва реално 

обратна връзка – висшите мениджъри нямат възможност да получат 

своевременни и надеждни данни за хода на изпалнението на оперативните задачи 

по проекта. 

Заключение 

На основа на качественото изследване върху дейността на четири 

организации в управлението на проекти, се очертаха няколко групи  проблеми в 

областта на маркетинга на проекта, чиито решения обуславят съответните 

фактори на успеха:  

По отношение на оценката на потребностите от информация (главно 

пазарна) и, при необходимост, планиране и изпълнение на маркетингово изследване 

– точното определяне на информационните потребности и набавяне на 

необходимата и само необходимата информация допринасят значително за 

постигане на целите на проекта при планираните срокове/качество/бюджет; 

По отношение на планирането на промоционалния микс – фокусирането само 

върху един промоционален инструмент, например рекламата, при това при 

недостатъчно добре идентифицирана и характеризирана аудитория създава 

ограничения пред постигането на проектните цели. Внимателният избор на 

промоционални инструменти, приложени към идентифицирана и достижима целева 

аудитория е един от факторите за успех. 

По отношение на комуникациите между заинтересованите от проекта 

страни – наличието на съвременни технологии в организациите, управляващи 

проекта, както и при техните клиенти и възложители улеснява ефективната 

комуникация, но не решава комуникационните проблеми. Липсата на навременна 

обратна връзка, както и пропуски в планирането и организацията на 

комуникацията по проекта е проблем, който може да се реши чрез разработване 

на комуникационна стратегия още в началните фази от жизнения цикъл на 

проекта. 
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Abstract: In this paper I consider the four most important policy areas that constitute 

the Industrial Policy at the EU level: competition policy; liberalization and privatization; 

technology policy and energy and environmental policies. I argue that only an effective 

coordination among such policies may provide the incentives to increase the 

competitiveness of European firms, thus creating the conditions for overcoming the 

economic crisis. 

Keywords: competition policy, liberalization, technology policy, R&D, patents, 

environmental policy, energy. 

 

1. Introduction 

As the crisis produces its effects, member states of the European Union advocate a 

fresh commitment to an even closer union and to new policy interventions. Two basic 

challenges threaten the future of Europe. The first is internal and involves the stabilization 

of the European Union, the second is external and deals with the effect of the global crisis. 

In addition, new competitors have entered the global scenario and are pushing many 

European firms out of the market. The future of EU depends crucially on how policy makers 

mailto:a.mantovani@unibo.it


 

 

 

797 

will create the conditions for the European industry to become more competitive and 

innovative. 

The aim of this paper is to analyze the role of industrial policy within this process. I 

will consider the ‗new‘ European industrial policy, which requires the coordination of 

different ‗horizontal‘ policies to guarantee the proper functioning of the EU internal market 

(Bianchi and Labory, 2006). Over the past two decades, industrial policy shifted from 

specific and direct interventions to homogenized policies, applied across member states, 

aiming at guaranteeing the appropriate framework for enterprise growth and international 

competitiveness. In particular, in this contribution I will emphasize the idea that an 

―integrated‖ approach to competitiveness, based on the interplay among competition policy, 

liberalization process and technology policy is essential to reach the goal. Moreover, such 

an approach has to act both statically by removing restrictions and excessive market power 

and dynamically by fostering innovation and investment in environmental friendly products. 

 

2. Competition Policy 

The first pillar of the ‗new‘ industrial policy is competition policy, whose objective is 

to ensure that any anti-competitive practise by companies or national authorities does not 

hinder healthy competition. It follows that consumers should be allowed to buy goods and 

services under the best economic conditions. Moreover, competition policy seeks to 

encourage economic efficiency by creating a climate favourable to innovation and technical 

progress.  

The primary focus of attention of competition policy is the fight against dominant 

positions which are detrimental to consumer welfare. Articles 101 of the TFUE and the 2004 

Merger Control Regulation provide very useful policy indications. Article 101(1) prohibits 

restrictive agreements (the parties adopt a specific conduct) and concerted practises 

(coordination among firms which fall short of a proper agreement) that prevent, distort and 

restrict competition. The most obvious example of illegal conduct infringing Art. 101(1) is a 

cartel among competitors, i.e. an illegal agreement to fix prices, restrict supply and/or 

divided up markets. To this regard, starting from the work of Mr. Mario Monti as Competition 

Commissioner (1999-2004), there has been a dramatic improvement in cartel decisions and 

fines, as it is represented in Table 1. In particular, one can notice an approximately 

sevenfold increase between the period of 1996-1999 and the following period of 2000-

2003. 
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Table 1: Cartel fines before and after Mario Monti‖s commitment to fight cartels 

Four-Year 

Period 

Cartel Fines, 

€ m 

No. of cartel 

decisions 

1988-91 60 4 

1992-95 393 11 

1996-99 552 8 

2000-03 3330 26 

 

The trend has been confirmed also under Competition Commissioner, Mrs. Neelie 

Kroes, who was in charge between 2004 and 2010. More recently, fining activity has slowed 

down, as indicated by the right column of Figure 1. In 2010, Joaquнn Almunia, took over the 

competition portfolio.  

  

Fig. 1: Cartel fines in 2004-2007 and 2008-2012 

            

One of the key factors that explains the success of such a fight was the introduction 

of a leniency policy, following the U.S. example. The leniency policy offers companies 

involved in a cartel, if they self-report and hand over useful evidence, either total immunity 
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from fines or a substantial reduction in the total fine that the Commission would have 

otherwise imposed.
 1

 

However, competition policy pays particular attention also to technological 

progresses and innovation. Art. 101(3) provides the authorization for certain agreements, 

especially when they improve the production and distribution of goods (efficiency argument) 

and promote technical and economic progress (technology transfers, R&D cooperation).  

Finally, the 2004 Merger Control Regulation has been added to complement the 

specific antitrust regulation when specifically dealing with mergers. It basically gives the EC 

the authority to vet mergers and related types of business combinations, or permit a merger 

to proceed on altered terms. Two problems have emerged from this. The first concerns a 

resurgence of the ‗national champions‘ issue. The recent wave of cross-border mergers 

provoked in fact nationalist reactions and the European Commission had to intervene to 

combat any interference in this process of cross-restructuring by national governments. The 

second and more difficult challenge came from the Court of Justice of the European 

Communities, which has recently invalidated important decisions taken by the Commission. 

In the Sony-Bertelsmann case in 2006, for example, the Court of Justice prohibited the 

proposed merger while the Commission had previously approved it. Needless to say that the 

resulting uncertainty casts a shadow over future mergers; the European Commission should 

therefore improve upon the economic analysis and not only focus on legal aspects when 

evaluating the proposed merger. 

 

3. Liberalization and Privatization 

While competition policy fights existing or potential dominant positions held by 

private enterprises, liberalization of network services and privatization of state-owned 

companies (public utilities) aim at opening up markets where some categories retain 

unacceptable privileges guaranteed by an inadequate regulation. For example, the ‗natural 

monopoly‘ argument does not apply anymore as fast technological advances have 

substantially weakened the position that public utilities or integrated monopolies are 

                                                           

1
 A similar convergence process did not occur in the sanctionatory procedure. The respective legal and 

enforcement regimes remain quite different in the US in comparison to the EU. Cartels are commonly treated 

as criminal offences in the US, where anticompetitive activities are sanctioned with fines of up to $ 1 million 

and/or with a sentence of up to ten years of imprisonment. The situation is however different in the EU, where 

the violation of Art. 101 of the TFEU is generally not interpreted as a criminal offence. The imposition of 

pecuniary sanctions against cartel members is therefore the only instrument at the disposal of the Commission 

to use. 
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necessary to ensure the provision of basic services as telecoms, energy, water and 

transport.  

Even if both liberalization and privatization remain a matter of member states, the EU 

strongly encourages reforms in this direction, in particular regarding business-related 

services. It is of fundamental importance for the competitiveness of European industry that 

the internal market for services functions properly. Recent studies demonstrated that the 

liberalization of network services have helped industry to cut input costs (lower telecoms, 

postal and air transport bills), thus allowing firms to lower prices in the final product market.
2
 

Competition and liberalization are nonetheless intertwined, as the Union is interested in the 

combination of competition with justified regulation in network industries. The next task is to 

liberalize those sectors that affect the performance of European firms.  In particular, energy 

market plays a very important role. The energy market is still too concentrated in the hands 

of former national monopolies and the need to create a single, competitive and well 

functioning European energy market is crucial for the future of European industry. Another 

sector where a proper liberalization process is necessary is related to ICT services 

(Rodrigues, 2003).  

 

Finally, the EU needs to rethink its position about infrastructures, previously 

regarded as a national issue. Member states failed to recognize that positive externalities 

accrue from better interconnection and a sort of ‗free rider‘ argument often prevented them 

from investing in cross boundaries transportation. This applied to roads and freight rail but 

also to network infrastructure in (not yet liberalized) public utilities. It is therefore necessary 

to adopt a European perspective and build the ―missing links‖ between member states. The 

rail freight deserves particular attention, as it is expensive, slow and of mixed quality. 

Liberalization should carry out improvements on all three accounts. As previously stated, in 

fact, in the two sectors which were first opened up (air transport and telecommunications), 

average prices have drop substantially and overall quality of the service has risen. 

 

4. R&D, Innovation and Technology Policy 

The third pillar is technology policy, which represents the dynamic component of the 

industrial policy. It consists of two policy recommendations: protection of Intellectual 

Property Rights through an appropriate patent system and R&D promotion. 

 

                                                           

2
 See Alesina and Giavazzi (2006). 
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Starting from the first policy, we know from basic economics that Research and 

Development (R&D) entails the production of knowledge or know-how. ‗Knowledge is our 

most powerful engine of production‘, as Marshall (1920) would repeatedly state. But 

knowledge as a commodity has a public good nature; it follows that innovators are unable to 

yield a reasonable rate of return on a potential innovation and an ―appropriability‖ problem 

would emerge. This undermines the production of knowledge because there would not be 

any incentive to invest in R&D. The patent system represents the most viable solution to this 

problem, providing an incentive for firms to invest in R&D, while at the same time allowing 

the disclosure of information about the new discovery and avoiding duplicative efforts.  The 

drawback of such instrument is that it creates a temporary monopoly (usually 20 years) and 

it can therefore enter in conflict with competition policy. Article 101(3) tries to balance 

intellectual property rights and competition; the result is that dynamic considerations 

regarding the importance of innovation as a source of economic growth make the patent 

system the appropriate solution. Technology policy and competition policy are therefore 

strongly interconnected and it would be impossible to treat them separately. 

 

The European Patent Office, founded in 1977, provides a single application process 

for the grant of a ‗European patent‘. However, at world level 56% of patents are granted in 

the U.S., only 11% in EU. The next question is therefore related to the promotion of R&D 

activity carried out by European firms. The European Union is a major sponsor of research 

and development activities in many socio-economic areas. The aim is to promote R&D Joint 

Ventures among member states; this could reduce the excessive R&D costs and fight the 

primacy of US and Chinese technology.
3
 In order to give a strong signal towards this 

direction, the representatives of the EU met in 2000 in Lisbon and developed the so-called 

Lisbon Agenda (or Lisbon Strategy) intended to deal with the low productivity and stagnation 

of economic growth in the EU. It broadly aimed to "make Europe the most competitive and 

the most dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable growth 

with more and better jobs and greater social cohesion". The Lisbon Agenda miserably 

failed. However, a recent new impetus took place. In particular, the proposal of increasing 

the investment in R&D from 1.9% to 3% of the EU's total GDP has been seriously examined. 

In particular, such a commitment from the EU to promote research can be found in the 

Framework Programme, a multi-year plan drafted by the European Commission, and 

approved by the Council of Ministers and the European Parliament. The Seventh 

Framework Programme selected many interesting projects on the basis of scientific merit, 

and it represented a shift towards a more market-driven approach (technology platforms). 

                                                           

3
 A successful collaboration was the Airbus commercial airline project, sponsored by France, Germany, UK and 

Spain, that competed against Boeing. 



 

802 

 

Moreover, it was longer and richer than the previous ones, as it can be seen in Figure 2, as 

it consisted of € 53.2 billions. 

Fig. 2: Framework Programme Budgets 1994-2013 

 

 

Finally, Horizon 2020, running from 2014 to 2020 and with a budget of over €70 

billion, aims at creating new growth and jobs in Europe. The proposed support for research 

and innovation will strengthen both the EU‖s position in science (with a dedicated budget of 

€ 24.341 million) and its industrial leadership in innovation (dedicated budget of € 17.015 

million). Moreover, it will provide € 30.956 million to help address major concerns shared by 

all Europeans such as climate change, developing sustainable transport and mobility, and 

making renewable energy more affordable. 

 

5. Energy and Environment 

It is common wisdom that energy and environment are essential for sustainable 

development. Needless to say that energy markets and environmental policies are more and 

more intertwined. On the one hand, it has become a priority to ensure that consumers 

benefit fully from liberalisation in terms of secure, competitively priced and sustainable 

energy. On the other hand, damages to the environment has been growing steadily worse in 

recent decades; CO2 emissions have dramatically increases, as well as our consumption of 

"dirty" energy. Moreover, the quality of life for people living in Europe, especially in urban 

areas, has declined considerably. Protecting the environment is therefore one of the major 

challenges facing Europe.  
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The original Treaty of Rome made no mention of the environment. First 

Environmental Action Plan (EAP) has been set out in 1973, but a formal legal recognition 

arrived only with the Single European Act (SEA). The three main goals outlined in the SEA 

were:  (i) to preserve, protect and improve the quality of the environment; (ii) to contribute 

toward protecting human health; (iii) to ensure a prudent and rational utilization of natural 

resources. The Treaty of Maastricht (1992) further elaborated the role of environmental 

policy in that it should ensure ‗sustainable growth respecting the environment‘. After the 

Treaty of Amsterdam (1997), ‗sustainable development‘ took the place of ‗sustainable 

growth respecting the environment‘.
 4

 It was an attempt to integrate environmental policy at 

a global level. Interestingly, the EU is one of the few places in the world where something 

has been done to reduce polluting emissions. Since 2005, 12,000 large industrial plants in 

the EU are able to buy and sell permits to release carbon dioxide into the atmosphere. The 

so-called Emissions Trading Scheme (ETS) enables companies exceeding individual CO2 

emissions targets to buy allowances from 'greener' ones and help reach the EU targets 

under the Kyoto Protocol.  A fine of €100 per excess tonne of CO2 emitted is imposed on 

plants exceeding their individual target. For comparison, carbon prices have fluctuated 

between €8-30 a tonne (one tonne = one allowance). By offering a cheaper alternative to 

fines, the Commission hopes that the ETS will stimulate innovation and create incentives for 

companies to reduce carbon emissions. However, such a system works only if firms remain 

competitive, as potential hidden agreements could make the ETS completely ineffective. 

This reveals the necessity to coordinate environmental policies with competition policy.  

 

Finally, it is important to mention the 20-20-20 Strategy, to be attained by 2020. It 

represents an example of Energy and Environment at work together. The EU has formally 

agreed a forward-looking political agenda aiming at: (i) reducing greenhouse gas emissions 

by 20%; (ii) increasing the share of renewables in the energy consumption to 20%; (iii) 

improving energy efficiency by 20%. This agenda means very substantial change in 

Europe's energy system over the coming years, with public authorities, energy regulators, 

infrastructure operators, the energy industry and citizens all actively involved. It means 

choices and investments during a time of much change in global energy markets and 

international relations.  

 

6. Concluding remarks 

                                                           

4
 See Artis and Nixon (2001), Ch. 9. 
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In this paper I have introduced the new industrial policy that should be adopted by 

the European Union in order to face both the internal challenge represented by the 

enlargement process and the external challenge coming from emerging powers. I have 

shown that an effective industrial policy requires the coordination of competition policy, 

liberalization of market services, technology policy, energy and environmental policy, i.e. an 

―integrated approach‖ to competitiveness. In this way it acts both statically by removing 

restrictions and excessive market power and dynamically by fostering innovation. In 

particular, there are sectors where a combined intervention is urgent. The internal market 

for services tends to reinforce competitiveness of manufacturing in Europe, but it crucially 

depends also on adoption of new technologies. Moreover, an open and competitive 

European market for energy is necessary; liberalization opens the market and competition 

policy provides the tools to enforce conditions for effective competition. Those are two 

simple examples demonstrating that the four main pillars of the new industrial policy are so 

intertwined that it has become impossible to take action in only one direction. 
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вцв веригата на доставките 
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Резюме/ Abstract   

Днес с глобалните бързи трансформации организациите са принудени да 

разкриват и управляват риска във веригата за доставки, за да преодолеят 

несигурните условия. Доставчиците трябва да произвеждат материали и части с 

най-високо качество и по-ниски разходи. Идентифицирането и класифицирането на 

ефективните рискове във веригата за доставки е необходимо, за да се постигне 

добра конкурентоспособност. В настоящия доклад са представени рискове във 

веригата на доставките и използването на смарт модели при управлението на 

риска във веригата на доставките. 

 

Today, with rapid global transformations organizations are forced to disclose and 

manage risk in the supply chain to overcome the precarious conditions. Suppliers must 

produce materials and parts with the highest quality and lower costs. Identifying and 

classifying risks in effective supply chain is necessary to achieve improved competitiveness. 

This report presents risks in the supply chain and the use of smart models for risk 

management in the supply chain. 

 

Ключови думи/Keywords: Управление на риска, управление на веригата на 

доставки, рискът във веригата на доставките 

 

Risk Management, Supply Chain Management, Risk in Supply Chain 

 

Увод  

В днешно време предизвикателствата пред фирмите са свързани със 

сложната мрежа от доставчици, които могат да представляват заплаха за 

бизнеса и да създадат нови възможности за управление. За да се разберат 

рисковете по веригата на доставки, с които фирмите се сблъскват, е необходимо 

да се разкрият предизвикателствата срещу неочаквани събития.  



 

806 

 

При оценка на риска по веригата на доставките трябва да се вземат 

стратегически решения за оперативните планове за намаляване на количеството 

дефекти по веригата за доставки
1
. Процесът в това отношение е описан по 

начин, по който, на първо време, организациите се опитват да произвеждат 

продукти с по-високо качество и най-ниски разходи по стандартизация и 

подобряване на собствените си вътрешни процеси с цел да се повиши тяхната 

конкурентоспособност. До скоро преобладаващото мислене бе, че хармоничните и 

последователни производствени операции са водещ фактор за достъп до 

пазарните изисквания и за получаване на повече пазарен дял, следователно 

повишаване на ефективността. В по-късните години с увеличаване на 

диверсификацията на организациите се увеличава еластичността в 

производствените линии и се разработват нови продукти, за да се удовлетворят 

изискванията на клиентите. В последните години чрез подобряване на 

производствените процеси и използването на допълнителни инженерни модели 

повечето фирми установяват, че за да продължат своето присъствие на пазара, 

не е достатъчно подобряването на вътрешните процеси и гъвкавостта на 

дружествата. Производителите трябва да произвеждат материали с най-високо 

качество на най-ниски разходи, а дистрибуторите трябва да ги разпространяват 

на пазара. От тази гледна точка са представени подходите на веригата за 

доставки и  управление
2
. 

Повечето от фирмите предприемат различни действия, когато сключват 

договори за производство на разнообразни продукти, за да имат ценово 

предимство и пазарен дял. Тези действия може да се отразят на веригата на 

доставките от различни  аспекти.  

Рисковете във веригата на доставките могат да бъдат от незащитени 

икономически условия, несигурни очаквания на клиента, човешки и природни 

събития. За това е необходимо да се предприемат действия и проучвания на 

различни методи и стратегии за управление на риска по веригата за доставките
3
. 

 

Управление на веригата на доставките 

Веригата на доставките включва всички етапи, които пряко или косвено се 

отнасят до изискванията на клиентите. Веригата на доставките се състои от 

съответната логистична мрежа, която включва доставчици, производствени 

центрове, складове, дистрибуционни центрове, продавачи на дребно, суровини, 

обработка на материали и крайни продукти. В проучената литературата има 

много определения за веригата на доставки.  

Според Робърт Спекмън и Джон Камауф ’управлението на веригата на 

доставките (УВД) е процес на проектиране, развитие, оптимизиране и управление 

на вътрешните и външните компоненти на системата от доставки, включително 

                                                           

1
 Zurich Insurance Company,‗Supply Chain Risk Assessment‘Mythenquai 2, 8022 Zurich, Switzerland,2010. 

2
 Mentzer, John T.et al, ‗Defining Supply Chain Management‘, Journal of Business Logistics, Vol. 22, 

No.2,2001,PP. 18. 
3
 Hessam ZandHessami 1 and Ava Savoji, Risk management in supply chain management, International 

Journal of Economics and Management Sciences, Vol. 1, No.3, 2011, pp. 60-72  
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доставяне на суровини, трансформирането на материалите и дистрибутирането 

на крайния продукт или услуга до потребителите, което е свързано с целите и 

стратегията на организацията.‘
4
 

Друго определение за веригата на доставките дадено от Дъглас Ламберт 

включва обединяване на ключовите бизнес процеси от първоначалните 

доставчици, които доставят продуктите, услугите и информацията, която 

добавя стойност до крайните потребители и другите участници
5
. Така в 

теорията се налага едно ново разбиране за ключовите бизнес процеси, които 

включват управление на връзките с клиентите; управление на обслужването на 

клиентите; управление на търсенето; изпълнение на поръчките; управление на 

производствения поток; снабдяване; развитие на продукта; управление на 

обратния поток. 

Управлението на веригата на доставките може да се определи като 

проектиране, планиране, изпълнение, контрол и мониторинг на дейностите по 

веригата за доставки с цел създаване на стойност, изграждане на конкурентна 

инфраструктура, синхронизиране снабдяването с търсенето и измерване на 

ефективността в световен мащаб. Това включва координация и сътрудничество 

на процесите и дейностите в различни функции, като маркетинг, продажби, 

производство, финанси, както и информационни технология в рамките на мрежата 

от организации.  

УВД е функционален подход, включващ управление на движението на 

суровини в организацията, някои аспекти на вътрешната обработка на 

материалите в готова продукция и движението на готовата продукция извън 

организацията  към крайния потребител. Така организациите се стремят да се 

съсредоточат върху основните си компетенции, като стават по-гъвкави. Тези 

функции все повече се възлагат на други лица, които могат да изпълняват 

дейностите по-добре или икономически по-ефективно. Ефектът може да бъде 

увеличаване на броя на организациите, участващи в задоволяване на клиентите, 

като същевременно се намалява контрола на управлението на ежедневните 

логистични операции.  

 

Рискът във веригата на доставките 

Към настоящия момент едно от основните предизвикателства, засягащи 

международната логистична дейност, е свързано с рисковете за сигурността в 

глобалните вериги за доставки. Рисковете биха могли да възникнат в резултат на 

предизвикани от човека и природата бедствия. Последните документирани случаи, 

(например земетресения, урагани и цунами, както и терористичните и престъпни 

действия) са допринесли да се засили необходимостта от систематичен 

координиран подход към проблема. Глобализацията и по-голямата 

                                                           

4
 Spekman, R. John W. Kamauff Jr., and Niklas Myhr, ‗An Empirical Investigation into Supply Chain 

management,‘ International Journal of Physical Distribution and Logistics Management 28, no.8, 1998, p.631. 
5
 Lambert D., Martha C. Cooper, and Janus D. Pagh, ‗Supply Chain Management: Implementation Issues and 

Research Opportunities, The Internationa Journal of Logistics management 9, no.2, 1998, p.1, 

http://www.ijlm.org 
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взаимозависимост във веригата на доставките не само повишава риска, но и го 

прави по-трудно управляем. Мениджърите по управление на веригата на 

доставките имат като основна задача да контролират риска по веригата.  

Рисковете и тяхната вероятност са отбелязани още в началото на 

писмената човешка история. В днешно време съществуват твърде много опасни 

ситуации, които са свързани с бизнеса и развитието на съвременните 

технологии. Това е довело  до необходимостта от дефиниране на вероятностните 

рискови случаи. Появили са се и нови рискове с напредъка на технологиите.  

Управлението на риска означава опознаване, анализ и контрол на рисковете 

или вероятността от рискове, които могат да бъдат заплаха за фирмите. В 

концепциите на различните автори се включва, че управлението на риска е 

насочено към преодоляване на рисковете и намаляване на загубите от тях, които 

заплашват стопанските единици. 

Потенциалните рискове във веригите на доставки обхващат природни 

бедствия, производствени аварии, повреди в оборудването и средствата за 

транспорт, епидемични обстановки, терористични актове, фактори извън 

контрола на фирмата и др. Рисковете трябва да се ранжират и да се предприемат 

приоритетни мерки за управлението им, като се отчитат приложимите към 

предмета на фирмата законови и други изисквания. За да бъдат ефективно 

внедрени тези мерки, е необходиммо да се съставят планове и програми, които са 

осигурени с необходимите им ресурси и включват действия по оперативното 

управление. В рамките на действията за оперативно управление фирмата трябва 

да дефинира изискванията си към доставчици, дистрибутори и търговски 

представители, да ги запознае с изискванията и да ги контролира как се 

изпълняват, за да гарантира сигурност на веригата на доставките. След като 

бъдат определени и внедрени мерките за управление на риска, организациите 

трябва непрекъснато да измерват и наблюдават всички постигнати резултати 

по сигурността на доставката, включително да оценяват съответствието с 

приложимите към дейността законови и други изисквания. На базата на анализ на 

измерването, мониторинга и оценката за съответствие трябва да се 

предприемат необходимите коригиращи и превантивни действия, както и 

действия за постоянно подобряване на системата за управление на сигурността 

на доставките. 

Най-голямата заплаха пред една компания не е хаосът във веригата на 

доставки, причинен от непредвидени наводнения или пожари, а рискът от 

загубата на конкурентоспособност спрямо останалите фирми на пазара. За да се 

избегне този риск, трябва: 

❖ да се осигури по-добро обслужване от страна на организацията и да 

усъвършенства верига на доставките; 

❖ да се оперира с по-ниски разходи във веригата  на доставки; 

❖ да се сегментират клиентите и продуктите на организациите така, че 

да се постигне максимален марж; 
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❖ да се определят нива на чувствителност към ключови промени на пазара 

и да се създадат планове за действие при извънредни ситуации. 

Съществуват различни модели във веригата на доставки, които могат да 

управляват рисковете. Най-популярни са Risk Management Model (RMM), FM Global 

модел, Мариан Суонсън модел, Ник Едуардс модел и Концептуален модел за 

овладяване на рисковете във веригата на доставките. 

Рискови модели във веригата на доставки  

С глобалните промени в бизнес средата управлението на веригата на 

доставките се превръща в бизнес функция с критично значение. Напредничаво 

мислещите мениджъри постоянно подобряват своите вериги на доставки. Те 

използват моделираща технология (modeling technology), за да изследват как 

веригата ще се представи при определени допускания и условия на пазара. По този 

начин се преценява какви могат да бъдат компромисите между разходите, 

обслужването на клиентите и риска. Компаниите, които поддържат тези 

моделиращи технологии за цялата верига на доставки, са способни да я 

преструктурират и оптимизират в зависимост от променящия се пазар. Чрез 

моделите се тества и адаптивността към основните предполагаеми промени. 

Технологията позволява да бъде намален рискът чрез реинженеринг на операциите 

по веригата на доставките, вследствие на което фирмите придобиват устойчиво 

предимство.  

Анализът на рисковете пред веригата на доставките трябва да е 

изградена върху редица техники на икономическото моделиране, включително 

оптимизация на мрежата и материалите; усъвършенстване на транспортните 

потоци; симулации, допълнени от бенчмарк данни за алтернативни вериги на 

доставки, както и рискови показатели. За по-ефективно и ефикасно планиране на 

бъдещи дейности организациите трябва да познават в детайли операциите си.  

Продължителният редизайн на веригата на доставки, съобразен с 

алтернативните сценарии, описващи потенциални критични заплахи пред бизнеса, 

е най-добрата форма на минимизиране на риска. На следващата таблица са 

представени факторите, които може да укрепят и подготвят бизнеса за 

предвидимите и неочаквани събития.
6
 

 

                                                           

6
 Русинова, Р., Три ключа към ефективна supply chain стратегия за управление на риска, сп. 

Логистика, 2013, Бр. 1  
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Източник: Русинова, Р., Три ключа към ефективна supply chain стратегия за управление на риска, сп. 

Логистика, 2013, Бр. 1  

 

Чрез създаването на ’смарт‘ модели при управлението на веригата на 

доставките компаниите могат да обърнат внимание на три ключови елемента за 

минимизиране на риска: 

 Прегледност и структура на веригата на доставки; 

 Анализ на сценариите; 

 Бърза реакция. 

Прегледност и структура на веригата на доставки 

Прегледността на структурата на веригата на доставки е значимата 

основа, върху която трябва да стъпи управлението на риска при веригата на 

доставки. Чрез използването на информация, събрана от различни източници, 

моделиращата технология при веригата на доставките ще позволи изготвянето 

на базови модели на съществуващата мрежа. Веднъж създаден, ’смарт‘ моделът 

може да бъде изобразен по различни начини, чрез използване на карти, чартове или 

графики, както и интерактивни табла.  

Анализ на сценариите 

Оптимизирането на веригата на доставките става чрез проиграване на 

различни сценарии в зависимост от видовете заплахи, които стоят пред бизнеса. 

Този анализ на вероятните последици е ключов елемент на стратегията при 

управлението на риска. 

Планът за действие се изгражда върху предположения за влиянието на 

промяната при фактори като търсене, разходи, време за доставка и др. 

Използването на моделиращата технология позволява да се определят с по-голяма 

точност оптималните разходи при проектирането на веригата на доставките и 

членовете на мрежата, базирани на тези допускания.  

При анализа е възможно създаването на ’сензитивност‗ вследствие на 

разиграване на сценариите чрез адаптиране към променливите и тестване на 

последиците. По този начин не само може да се открие оптималната структура, 

но и да се разбере при какви условия тя вече няма да е най-добрата от гледна 

точка на разходите. Анализите на чувствителността позволяват да се вземе 

предварително решение в дигитална среда вместо да се тестват теориите в 
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реалния свят, когато събитието вече се е случило. В следващата таблица са 

представени няколко примера за това, кога може да се използва тест на 

чувствителността, и да се създаде план за действие на сценариите, 

представляващи най-голям риск за организацията. 

 

Оптимизиране на 

доставките 

Оценяване на 

алтернативните 

стратегии 

Симулация и разиграване 

на анализите 

Един или множество 

източници 

Избор на транспортен 

отдел 

Колебания във времето 

(lead-times) 

Избор на доставчик от 

региона или нискоразходен 

доставчик, ситуиран 

далеч от локацията 

Отражението на 

продукцията върху 

околната среда 

Нарушения при 

изпълнението на 

доставките 

Висок или нисък риск Нива и места за 

обработка на 

материалите 

Повишено или намалено 

търсене 

Източник: Русинова, Р., Три ключа към ефективна supply chain стратегия за управление на риска, сп. 

Логистика, 2013, Бр. 1  

 

Бърза реакция 

Проблемът за определянето на риска е в зависимост от възможностите 

за предварителна оценка на отклоненията от плановете. Рисковете във веригата 

на доставките могат да се разделят на две: тактически (кратки срокове) и 

стратегически (дългосрочни) рискове. След определянето на възможните 

източници на риска е необходимо да се оцени влиянието им върху решението, 

взето от страна на ръководителя. Рискът в дългосрочен план включва случаи, 

като например разширяване на пазара или развитие на производствена линия. 

Рисковете, свързани на тактическо ниво (кратки срокове), са много по-различни, 

отколкото стратегическите рискове. Последиците от тактическия риск могат 

да бъдат изчислени и са предвидими, а рисковете в дългосрочен план са трудно 

предвидими поради наличието на неопределеност.
7
. 

Бързата реакция е свързана с използването на симулации за тестване на 

различни начини на действие. Могат да се използват модели за оценка на 

непредвидените разходи, за преструктуриране на веригата или за балансиране на 

продукцията и доставките.  

 

Заключение 

Управлението на риска е една от важните области на съвременното 

управление на веригата на доставките в условията на неопределеност. Наличието 

на риск в условията на пазарно стопанство е неизбежен. Следователно 

управлението на риска трябва да се включва в стратегията и тактиката при 

управлението на веригата на доставките.  

                                                           

7
 ErvenBernie, "The Role of Human Resource Management in RiskManagement", Ohio State University,2007. 
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Оценката на риска във веригата на доставките може да защити бизнес 

ресурсите и търговската марка на организация срещу поражения при доставките 

по веригата. Ако даден бизнес не може по подходящ начин да балансира между 

разходи, обслужване, комплексност и риск, той няма да е  конкурентоспособен и 

следователно няма задълго да бъде на пазара.  

Използването на моделираща технология дава възможност на бизнеса да 

изгради ’смарт‗ модели, с чиято помощ да визуализира настоящата структура на 

веригата на доставки и да тества сценарии, базирани на това, кое съдържа най-

голяма заплаха за бизнеса. Тогава организацията ще може бързо да реагира на 

непланираните събития. Структурата на веригата на доставки трябва да 

осигурява основите на истински ефективната стратегия за управление на риска и 

да дава устойчиво конкурентно предимство, независимо от пазарните условия и 

капризите на природата.  
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Резюме 

Зърнопроизводството заема важно място в стопанството на България, 

тъй като е основен източник на суровини за хранително-вкусовата промишленост 

и животновъдството, и има стратегическото значение за продоволствената 

сигурност на страната. В последните години производителите на зърно у нас са 

изправени пред необходимостта да търсят механизми за повишаване на своите 

конкурентни предимства с оглед запазване и разширяване на пазарния си дял на 

националния и международния пазар. Допълнително предизвикателство пред тях е 

и наличието на редица фактори, които оказват пряко влияние върху тяхната 

конкурентоспособност: неустойчивост на световния пазар, силна конкуренция, 

повишаващ се интензитет на неблагоприятните природни явления и др. 

Осъществяването на успешен бизнес днес изисква компаниите от сектора добре 

да познават и да бъдат по-тясно обвързани със своите доставчици и клиенти, да 

координират съвместните дейности и да управляват ефективно и ефикасно 

взаимоотношенията си с тях, което е в основата на управлението на веригите за 

доставка. Докладът представя същността, структурата и особеностите на 

веригите за доставка на зърно и посочва основните фактори за успех при 

управлението им. Изведени са проблемите и трудностите, които срещат 

българските зърнопроизводители при управлението на своите вериги за доставка, 

и са предложени възможни варианти за тяхното преодоляване. В рамките на 

изследването се защитава тезата, че в резултат на усъвършенстване на 

веригите за доставка на зърно в страната, както и подобряване на техническата 

инфраструктура, българските зърнопроизводители ще повишат 

конкурентоспособността си на националния и международния пазар. 

 

Ключови думи: вериги за доставка, вериги за доставка на зърно, 

зърнопроизводители. 
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Abstract 

Grain production is important for Bulgarian economy because it is source of 

resources for food industry. Grain production is also vital for livestock and food security in 

the country.  In recent years farmers face the necessity to increase its own competitiveness 

in order to keep or enlarge market share.  There are several important factors affecting their 

competitiveness: the instability of the global market, the strong competition, the increasing 

intensity of adverse natural events and many others. Doing successful business today 

requires companies in the sector to know well and be more closely related with their 

suppliers and customers to coordinate joint activities and to manage relationships with them 

effectively and efficiently, which forms the basis of supply chain management practices. 

The article presents the essence, structure and characteristics of grain supply chains, and it 

identifies the key success factors for their management. Outlined are the problems and 

difficulties faced by Bulgarian grain producers managing their supply chains and options to 

address them are proposed. The study argues that the improvement of the grain supply 

chain, as well as the technical infrastructure, will increase the competitiveness of Bulgarian 

grain producers on the national and international market. 
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Въведение 

 

Зърнопроизводството заема важно място в стопанството на България, 

тъй като то е основен източник на суровини за хранително-вкусовата 

промишленост и животновъдството, и има стратегическото значение за 

продоволствената сигурност на страната. Същевременно зърното и неговите 

производни заемат значителен дял в износа на България. В последните години и 

най-вече след присъединяването на страната ни към Европейския съюз 

производителите на зърно се изправени пред необходимостта да търсят 

механизми за повишаване на своите конкурентни предимства с оглед запазване и 

разширяване на пазарния си дял на националния и международния пазар. 

Допълнително предизвикателство пред тях са и съвременните тенденции в 

развитието на международния бизнес, които оказват пряко влияние върху тяхната 

конкурентоспособност: усилване на динамиката на бизнес обкръжението, 

икономическа нестабилност, увеличаване на конкуренцията в използването на 

природните ресурси, нарастващо значение на развиващите се икономики, 

повишаване на риска от природни бедствия и необходимост от полагане на грижи 

за опазване на околната среда с оглед стремежа към постигане на устойчиво 

развитие. Затова за зърнопроизводителите става все по-важно да обръщат 

внимание на източниците на суровини, консумативи за производството, както и 

на начините за придвижване на готовата продукция до пазара. Осъществяването 

на успешен бизнес днес изисква компаниите от сектора добре да познават и да 

бъдат по-тясно обвързани със своите доставчици и клиенти, да координират 

съвместните дейности и да управляват ефективно и ефикасно 

взаимоотношенията си с тях, което е в основата на практиките, свързани с 

управлението на веригите за доставка.  

 

  1. СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА НА ВЕРИГИТЕ ЗА ДОСТАВКА НА ЗЪРНО 

Веригата за доставка представлява последователността от компании и 

бизнес процеси, свързани с производството на суровини и материали, 

трансформирането им в завършени продукти, доставката на тези продукти до 

крайните клиенти и връщането, унищожаването и рециклирането на ненужните 

суровини, материали и готови продукти. Всяка от компаниите изпълнява 

определени функции в рамките на веригата.  

Във веригата за доставка на зърно могат да бъдат идентифицирани 

няколко вида участници (фиг. 1): собственици на обработваема земя; доставчици 

на суровини (семена, торове, пестициди, напоителни системи, селскостопанска 

техника, ръчен труд и др.); производители на зърно; зърнохранилища и публични 

складове за зърно; преработватели (компании от хранително-вкусовата 

промишленост); пазар за директно потребление; обслужващи компании.  
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Фигура 1. Структура и участници във веригата за доставка на зърно 

 
 

ИЗТОЧНИК: АВТОРСКА РАЗРАБОТКА 

 

2. Особености при управлението на веригите за доставка на зърно 

Управлението на веригите за доставка се изразява в интегрирането и 

координирането на всички дейности, свързани със създаването на продукти и 

предоставянето на услуги между участниците във веригата за доставка. За да 

бъде успешно то, е необходимо постигането на най-добра съгласуваност между 

бизнес изискванията на отделните компании, участващи във веригата. Всяко 

управленско решение, свързано с функционирането на веригата за доставка, 

изисква постигане на баланс между поддържането на ниски разходи (ефикасност) 

и високо ниво на обслужване на клиентите (отговорност). Намирането на 

правилната комбинация между ефикасност и отговорност при всяко от 

решенията дава възможност на компанията да максимизира резултатите на 

цялата верига за доставка, и като следствие – да повиши своите собствени 

резултати и да максимизира печалбата си. Това зависи от няколко фактора, 

произтичащи от спецификите на зърното и неговото производство, преработка и 

съхранение, които определят основните аспекти на управленските решения във 

веригите за доставка на зърно. 

Решенията, свързани с географското разположение на производството и 

планиране капацитетите на съоръженията имат стратегически характер. 

Това е така, защото те са пряко свързани с конфигурирането на веригата за 

доставка, осъществяването на връзките между отделните участници в нея, 

разпределението на ресурсите, планирането и изпълнението на дейностите във 

веригата. При проектиране на мрежата от съоръжения за производство на зърно 

трябва да бъдат отчетени няколко основни фактора.  

На първо място, зърнопроизводството има сезонен характер, което 

означава, че съоръженията се натоварват само през активния земеделски сезон. 

Оттук следва, че трябва да се планира висок и гъвкав производствен капацитет. 

Пряко влияние върху капацитета оказва нивото на зрялост на използваната 

технология за производство и възможността й за превключване и осигуряване на 

гъвкавост.  

Второ, зърнените култури се характеризират с висока трайност, което 

позволява съхраняването им за по-продължителни периоди от време. Въпреки това 

обаче има специфични изисквания за тяхното съхранение, които произтичат от 
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биологичните им характеристики. За съхранение на реколтата се използват 

специално оборудвани складови помещения. Големи количества зърно най-често се 

съхраняват в силози, снабдени с необходимите машини и съоръжения и поддържани 

при спазване на необходимите условия и санитарни норми.  

По отношение на управлението на запасите трябва да се имат предвид 

няколко неща. От една страна, сезонният характер на зърнопроизводството 

изисква складовете да имат капацитет за съхранение на големи количества 

продукция. Поддържането на голямо количество запаси от зърно повишава 

отговорността, тъй като те служат като буфер срещу несигурността, 

продиктувана от търсенето на пазара, и могат да удовлетворят евентуално по-

голямо търсене от прогнозираното.  

Транспортирането на продукцията играе ключова роля в интегрирането на 

веригата за доставка, тъй като осигурява връзката между отделните звена и 

добавя стойност за крайния клиент на веригата. Затова управленските решения, 

свързани с избора на транспортни средства и проектиране на транспортната 

мрежа са съществени за постигането на високи резултати във веригата за 

доставка. Зърното е лесно преносимо, което позволява неговото транспортиране 

между отделните съоръжения във веригата за доставка. Транспортирането на 

зърното се извършва в закрити превозни средства при спазване на хигиенните 

изисквания и санитарните норми.  

Решенията, свързани с избора на доставчици и снабдяването със 

суровини (семена), материали (торове, пестициди) и оборудване (напоителни 

системи, селскостопанска техника) за производство на зърно има пряко 

отношение към качеството на продукцията и удовлетворяването на крайните 

клиенти на веригата. Съществен е изборът на подходящ доставчик, който може 

да посрещне изискванията на компанията-производител и на крайния клиент във 

веригата. Елемент от тези решения е и изборът на форма на сътрудничество, 

която компанията-производител ще изгради със своите доставчици, каква 

информация ще обменя с тях и как ще координира тяхната и своята дейност с цел 

добавяне на стойност за крайните клиенти във веригата. 

 

  3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЕРИГИТЕ ЗА ДОСТАВКА НА ЗЪРНО В БЪЛГАРИЯ 

Обликът на веригите за доставка на зърно в България се формира под 

въздействието на няколко основни фактора:  

 Държавно регулиране. Специфичен елемент от държавното 

регулиране, оказващ пряко влияние върху веригите за доставка на зърно 

в страната, е субсидирането на зърнопроизводителите. Договореният 

размер на субсидиите за производителите в страната е по-нисък в 

сравнение с останалите страни-членки на ЕС. Това е общ проблем за 

аграрния сектор в България. Въпреки този дисбаланс страната остава 

нетен износител на зърно. Субсидиите оказват влияние като 

изкуствено намаляват цената и предизвикват неравенство сред 

пазарните участници.  

 Инфраструктура. Наличието на добре развита инфраструктура е 

съществено условие за постигане на конкурентоспособност във 

веригите за доставка на зърно. В този аспект в България се наблюдават 
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редица проблеми. Съществен проблем пред веригите за доставка на 

зърно в страната е липсата на добре изградена и функционираща 

пристанищна инфраструктура. Този фактор е споменат дори и в 

годишния аграрен доклад на USDA за България от 2013 г., който посочва, 

че затрудненията за износа са предизвикани именно от 

инфраструктурата. Времето за демюрейдж на плавателните съдове е 

изключително скъпо и в крайна сметка рефлектира в редуциране на 

изкупните цени на зърното. Например зърно в обем от 60 000 тона, 

закупено от България, се доставя в Египет през пристанище Констанца. 

Цената е 300,23 долара/тон CIF, като сумата без транспортни разходи 

е 280,73 долара, а зърното е изкупено от България на цени около 

270лв./тон. 

 Собственост върху земята. Земеделската земя в България е силно 

раздробена – средната площ на парцелите е 3-4 дка. Поради тази 

причина е трудно закупуването на по-големи количества земя с цел 

оформяне на общ масив. Допълнителен проблем възниква и от факта, че 

в повечето случаи земята е собственост на множество наследници, 

живеещи в отдалечени райони на страната, а процесите на комасация 

на земеделската земя са твърде забавени. От друга страна, голяма 

част от земеделската земя в страната е пустееща, като по данни на 

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи става 

въпрос за около 4,5 млн. дка земя. Трябва да се отбележи и фактът, че 

само български арендатори са готови да инвестират в българска земя. 

Това се дължи най-вече на липсата на съоръжения за хидромелиорация и 

добра инфраструктура. 

 Разпределение на пазарната сила между търговци и производители. 

В това отношение в България се наблюдава силен дисбаланс. Мащабите 

само на един фермер, дори и собственик на голяма ферма, не отговарят 

на мащабите на неговите клиенти. Така изкупните цени в случая ще са 

ниски, тъй като неговата пазарна сила е малка.  Организираните пазари 

за търговия със зърно в страната са изградени, но както споменахме по-

горе, съществуват законодателни проблеми. Партньори на 

производителите на зърно в страната са мултинационални компании 

като Glencore, Cargill, Louis Deyfus, Granit, Soufflet, Nidera, Vitol, Venus и 

други, чиято пазарна сила е несравнимо по-голяма от тази на всеки 

български производител поотделно. Това рефлектира и във веригите за 

доставка и тяхната ефикасност.    

 Разпадане на интегрираните вериги в аграрния сектор след 1990 г. 
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Актуалните икономически реалности изискват използването на 

съвременни модели на бизнес и нови взаимоотношения между 

стопанските субекти. В процеса на преработка, интензивно 

животновъдство и износ на готова продукция зърнопроизводството е 

звено във веригата от дейности. В голяма част зърното от България се 

изнася от най-близките пристанища в страната или това в Констанца. 

Междувременно от общия обем консумирано месо в страната 85% е 

внос. В общия случай веригите за доставка на зърно в България 

приключват на пристанищата Варна и Бургас.  

 

4. ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ И ТРУДНОСТИТЕ 

Проблемите, които набелязахме, са взаимосвързани и решаването само на 

един от тях не би променил статуквото. С това става ясно, че в случая е нужен 

системен подход. На фона на субсидираното производство на зърно и 

географската ни близост с Русия и Украйна производителите в България 

стратегически се нуждаят от ценова конкурентоспособност.      

По отношение на законодателството е необходимо да се създадат 

условия за излизане на търговци и производители от сивия сектор. 

Активизирането на търговията на стоковите борси със складови записи е условие 

за ефективното управление на ценовия риск на зърнопроизводителите. Това е 

свързано с промени в Закона за съхранение и търговия със зърно. Прехвърлянето на 

собствеността на зърното чрез складови записи трябва да се оптимизира като 

по този начин ще се улесни търговията.  

Наблюдаваният дисбаланс при разпределението на пазарна сила е 

проблем, чието решение изисква решение на система от проблеми. От една 

страна е необходимо възстановяването на интегрираните вериги и от там 

стимулиране на вътрешното потребление на зърно. От друга страна това е 

обвързано с търгуване на произведеното зърно с модерни технологии – чрез 

стоковите борси в страната, които разполагат с механизми за управление на 

ценовия риск. По този начин отлагайки за конкретен период продажбата на 

определени количества зърно, производителите си гарантират допълнителни 

възможности за печалба. 

Проблемите в техническата инфраструктура могат да бъдат 

преодолени чрез държавна политика. По този начин ще се открие възможност за 

включване на български пристанища в спецификациите на BSW (Black Sea Wheat) 

от една страна, и от друга ще се оптимизират разходите за транспорт. Това 

очаквано би довело до балансиране на пазара по отношение силата на 

участниците, както и постигането на по-висока прозрачност. 

Разпадането на интегрираните вериги в аграрния сектор е сериозен 

проблем не само пред зърнопроизводството в България, но и пред цялата 

хранително-вкусова промишленост. Затова въпросът за интегрираните вериги на 

производство в аграрния сектор е въпрос с национално значение. Средно годишно 

от България се изнасят около 5 млн. тона зърно. Износът на евтина суровина от 

страната обаче не е решение на икономическите проблеми в аграрния сектор. 

Може да се реализира висока добавена стойност в случай, че зърното се използва 

като суровина за производство в страната. 



 

820 

 

Усъвършенстването на веригите за доставка несъмнено ще доведе до 

повишаване на ценовата конкурентоспособност на зърнопроизводителите в 

България. Как може да бъде постигнато това? Най-вече чрез подобряване на 

логистичните операции в цялата верига за доставка на зърно, което може да 

доведе до значително съкращаване на разходите и технологичните загуби, както 

и да повиши надеждността на веригата. Редуцирането на времето за 

маневриране на плавателните съдове и отстраняването на другите проблеми, 

свързани с пристанищната инфраструктура, като например затрудненията и 

забавянията при товаренето на зърното, могат значително да намалят общите 

логистични разходи и да съкратят времето за доставка, което, както 

отбелязахме по-горе, е източник на конкурентно предимство за веригите за 

доставка на зърно. Времето за доставка може да бъде оптимизирано и чрез 

подобряване на пътната инфраструктура и разширяването на транспортната 

мрежа, обслужваща веригата за доставка на зърно. Инвестирането в съоръжения 

за съхранение на зърното, оборудвани с модерна техника, улесняваща товаро-

разтоварните дейности, също ще допринесе за оптимизиране на логистичните 

операции и повишаване на ефективността на веригата за доставка на зърно. 

Трябва да се отбележи също, че ценовата конкуренция не е единствената 

възможност за конкуриране в рамките на веригата за доставка на зърно. Друга 

възможност дава неценовата конкуренция, например на база по-високо качество 

или нов продукт. В тази насока могат да се осъществят следните дейности: 

изграждане на ефективни публично-частни партньорства между земеделските 

производители и научните земеделски институти с оглед разработването и 

използването на нови високодобивни и устойчиви на климатичните условия 

сортове зърно и хибриди, развитие на потенциала на някои примитивни или 

пренебрегнати култури, трансфер на знания и опит и обучение на заетите в 

земеделието. За да се постигне интегрираност на веригите за доставка на зърно 

в страната, е необходима и промяна в корпоративната култура на всички 

участници и посвещаване на общата дългосрочна визия, стратегия и цели за 

сметка на индивидуалните краткосрочни цели. Това намира израз във висока 

степен на доверие, сътрудничество и коопериране, както и активна комуникация и 

обмен на точна и акуратна информация. Зърнопроизводителите трябва да са 

запознати не само с отделните функции по управлението на веригата за доставка 

– закупуване, операции, логистика и транспорт, но и с взаимодействието между 

тях и по какъв начин то оказва влияние върху веригата.  

ИЗВОДИ 

Конкурентоспособността на зърнопроизводителите несъмнено се намира в 

пряка зависимост от веригите за доставка. Усъвършенстването на веригите за 

доставка при зърнопроизводството е свързано с решаване на системата от 

проблеми, разпознати в настоящото изследване. Изкупните цени на зърното в 

България следват изключително световните тенденции. По този начин 

производителите са изложени и на негативни тенденции от международните 

пазари. Сравнително ниският размер субсидии за зърнопроизводството в 

страната не е в състояние да ограничи напълно заплахите от световния пазар. 

Повишаването на конкурентоспособността на веригите за доставка на зърно 

дава реална възможност да се увеличи устойчивостта на производителите в 

България при приемане на световните цени на националния пазар. 
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Ефекти от несцвцршената конктренфиы вцрут 

пазара: загтба на благосцстоыние при монопол 

 

гл. ас. д-р Мая Цоклинова 

Лесотехнически университет, София 

 

Резюме: Настоящият научен доклад има за цел да анализира и дискутира 

ефектите от въздействието на несъвършената конкуренция и в частност на 

монопола върху пазара и предизвиканата загуба на благосъстояние при 

използването на наличните ресурси. Вниманието е фокусирано върху 

функционирането на естествените монополи, при които несъвършените пазари на 

практика технически осигуряват ситуация на максимизиране на печалбата. 

Представени са три различни алтернативи, при които може да се постигне 

регулиране на естествените монополи. За целите на анализа, монополният пазар 

е представен чрез практическата реализация на пазара на електрически услуги 

като прототип на естествения монопол.  

 

Abstract: This research report aims to analyze and discuss the effects of the impact 

of imperfect competition, and in particular the monopoly on the market and cause loss of 

wealth in the use of available resources. The attention is focused on the functioning of 

natural monopolies in which imperfect markets technically provide situation of profit 

maximization. Three different alternatives which can achieve regulation of natural 

monopolies are presented. For analytical purposes, the monopolistic market is represented 

by the practical realization on the electrical service as a prototype of a natural monopoly. 

 

Ключови думи: несъвършена конкуренция, социално благосъстояние, 

политика на интервенция, монополно предлагане. 

 

Keywords: imperfect competition, social welfare. policy of intervention, monopoly 

supply. 
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При настоящите технологична и икономически параметри, пазарът на 

електрическа енергия е определен като прототип на естествения монопол. 

Опитът за промотиране на електричеството, генериращо възобновяеми 

източници на енергия на вътрешния пазар на електричество, се определя като 

един политически ход за интервенция, за да се компенсира несъвършенството на 

конкуренцията и да се поддържа създаването на нови компании, които действат 

върху монополистичните пазари, с цел оторизиране на финансова субсидии и/или 

фискално удобство.  

Регулаторните стратегии, чиято съдба е да промотира директна и ясна 

форма към възобновяемите енергии, поддържани в Европейския съюз, могат да 

бъдат класифицирани в съгласуване с два важни критерии. В първия пример се 

насочва вниманието върху регулаторна интервенция, което се отразява на 

цената. Във втория пример акцентът е върху измерванията на интервенцията и 

нейното въздействие върху инвестицията за идните поколения. В съответствие 

с такива критерии, интервенцията може да се материализира в регулирането на 

цената, като добрите фискални параметри помагат или чрез финансова подкрепа 

за кв./ч. на инсталирана мощ, или по линия на плащанията на определено 

количество кв./ч. възобновяема генерирана енергия, доставена по мрежата
1
.  

Регулаторната интервенция може да съдейства за създаването на 

критерии за политика на абсолютно или относително ниво на мощност, 

генерирано като постижима цел, оставяйки в ръцете на пазара определянето на 

цената. По изкуствен начин е възможно да се използват най-големите разходи за 

производство на енергии, произхождащи от определени възобновяеми източници, 

за да се премине от стратегиите на поддръжка, с цел да се определи цената, в 

сравнение с конкретното законодателство относно разходите за производство 

на енергия, генерирайки дефицит на тарифата, за да се определи таксата в 

бъдеще, независимо от реалното покачване на разходите
2
.  

Актуални тенденции при функционирането на естествения монопол 

Последните пазарни тенденции показват, че големите електрически 

компании глобално се придвижват обратно към либерализирания пазар на 

                                                           

1
 Chamberlin, E H, The Origin and Early Development of Monopolistic Competition Theory, Quarterly Journal 

of Economics, vol 75, pp 515-43, 1961. 

2
 Borenstein, S., The Market Value and the Cost of Solar Photovoltaic Electricity, 2008. 
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електроенергия (за всички видове клиенти, включително големите потребители). 

При тази нова ситуация, е необходимо да се преосмисли идеята, че 

електрическият сектор продължава да се счита за ясен и значим пример за това, 

което терминологично се дефинира като естествен монопол. Съществуват 

определени услуги, при които несъвършените пазари на практика технически 

осигуряват ситуация на огромна ефективност при монопол. Примерен за такава 

ситуация е либерализацията на електрическия пазар в много от страните. Един 

естествен монопол представлява несъвършенство на чистата пазарна 

конкуренция
3
. При определени ситуации, една компания е предмет на широки 

икономии от мащаба, що се отнася до капацитета на абсорбция на пазара при 

тази, която действа, по такъв начин, че средностатистическият разход за 

производство намалява за нивата на производство, способни да бъдат потребени 

от пазара. При определени типове ситуации се съветва (благодарение на 

производствената ефективност) предлагането да се реализира само за една 

компания (естествен монопол). При положение, че при подобна ситуация не се 

възприеме този подход, това би предизвикало значително по-високи 

производствени разходи. 

Фундаменталната причина на естествения монопол не е по-различна от 

технологичната. Съществуват определени услуги, при чието предлагане е 

необходимо компанията, която осигурява услугите, да реализира силни инвестиции 

в необходимите инфраструктури, за да може да оперира на този пазар. Пазарът на 

електроенергия е определен и базиран в условията на настоящата пазарна 

еволюция и се окрупнява въпреки опитите за структуриране на редовния пазар, 

произведен от дистрибуторите и на либерализиран пазар, образуван от отделите 

по комерсиализация (и двете закупуват енергия на едро) като пример за този тип 

пазари. Тези продукти или услуги се характеризират с много големи фиксирани 

разходи за производството и няколко по-ниски, в сравнение с фиксираните 

специални разходи, които ги принуждават да поддържат по-високо производство, 

отколкото един пазар би могъл да абсорбира, за да може да намали 

средностатистическите разходи.  

Настоящите условия на пазара са такива, че отделите по комерсиализация 

на големите групи компенсират загубите с допълнителния доход от генерирането 

с допълнителния приход, благодарение на цените на едро, освен когато всеки 

мегават, който е продаден, без да е произведен някой на негово място, 

                                                           

3
 Gillingham, K., Newell, R., Palmer, K., Energy Efficiency Economics and Policy, Annual Review of Resource 

Economics 1, 597-619, 2009. 
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предизвиква невъзстановими загуби
4
. Технологичните обстоятелства, които се 

срещат при този тип ситуации като необходимо условие, въпреки, че не е 

достатъчно за икономическата ефективност, налагат пазарът да се 

структурира чрез монополното предлагане. Следователно, и предвид на видимата 

продукция, би могло да се установи, че при пазарите, характеризирани с тази 

структура на загубите, както и пазарите, които също оперират с продукти и/или 

услуги от първа необходимост, увеличаването на компаниите, които доставят 

услуги предразполага увеличаване на средностатистическата цена, което 

интегрира увеличение и на тарифите, които клиентите трябва да платят
5
. 

Всичко това представлява предпоставка за намаляване на социалното 

благосъстояние, като следствие от функционирането на естествените 

монополи. Основните изводи могат да се дефинират от анализа на графика 1.  

Количество

Цена

Pc

C

P0

Pm

qm q0
qc

B

A

Пределен приход

Пределна оценка

Пределен разход при 

съвършенна конкуренция

Пределен разход при 

контролиран пазар

 

Графика 1. Връзка между количество-цена-разход 

Източник: Bohm, P., Social efficiency: A concise introduction to welfare economics, 

Macmillan Press Ltd., 1977. 

 

Капацитетът на абсорбиране на продукта, който представлява търсенето 

на пазара, не се изчерпва с икономии от мащаба, въпреки че се предлага 

                                                           

4
 Tirole, J. The Theory of Industrial Organization (17th ed.). Cambridge, Mass.: MIT Press, 2007. 

5
 Vives, X., Innovation and competitive pressure, Journal of Industrial Economics, 56 (3), 419–469, 2008. 



 

826 

 

структура на монополистичните разходи на компанията, като характеристика, 

която определя естествения монопол. При тези набелязани проблемни зони, 

съществуват три различни казуси, а именно: 

1. Не съществува еднотипна правителствена регулация. В този 

случай, монополистичната компания ще се опита да максимизира печалбата, 

възприемайки ниво на производство qm, което ще бъде на такова равнище, че 

пределният разход да се изравни с пределния приход. Цената на продажбата е в 

Pm. Тъй като пазарът е извлечен от тази ситуация, това би направило 

потенциалните клиенти беззащитни, тъй като монополистичната компания на 

услугите би ограничила значително нивата на производство (много под 

количеството, способно да бъде абсорбирано от пазара) и следователно би 

определило висока пазарна цена (спазвайки основните зависимости, определени 

от закона за търсеното и предлагането). В допълнение към това, се забелязва, че 

за ниво на производство qm, пределният разход е под пределната оценка, което е 

безспорен знак, че е възможно да се увеличи нивото на социално благосъстояние. 

Това ще се получи чрез увеличаване количеството на производство. Поради 

повишаване на социалното благосъстояние, политиката на интервенция е 

оправдана от страна на държавата. 

2. Правителствената интервенция е в съответствие с критерия 

на Парето, при който пределната цена съвпада с пределната оценка. Това 

отговаря на ниво на производство qc, при което цената отговаря на Рc. 

Интервенция от този тип изглежда проблематична, тъй като монополистичната 

компания би предизвикала загуби. Количеството на горе споменатите загуби е 

възприето количествено от областта на фигурата АВСРс. Загубите могат да се 

компенсират някак си за държава, която решава да приложи политика на 

интервенция от този тип. Такава компенсация трябва да дойде под формата на 

субсидия или бюджетна финансова помощ и по количество не по-ниско от 

изчисленото от област АВСРc. Следователно, възможно е теоретичната 

ефективност, която се получава при баланса qc да причини загуба на ефективност 

на равни, малки или големи количества при други. Друг възможен проблем е, че 

този тип би могъл да транспортира политически фонд на ниво дистрибуция на 

политиката на данъците, която най-вероятно изисква процес на интегриране. 

Възможно е потребителите на дадена услуга да се субсидират непряко от страна 

на всички данъкоплатци, дори и от потребители на други услуги, които не са 

свидетели на това. 

3. Третата опция е да се възприеме ниво на производство qо, което 

се извлича от изравняването на функцията на средностатистическия разход 

и на средностатистическия приход (функция на търсенето), като така се 
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дава равна цена на средния разход Ро. С него се получава директно решение, 

което изисква монополистът да увеличи нивото на производство над нивото, 

което води до максимизиране на ползите. Това не са извънредни ползи, нито 

провокативни загуби, като се избягват проблемите на финансирането. 

Загуба на социално благосъстояние при функциониране на мопонопола 

Монополното предлагане на продукта или услуга е модел на несъвършенство 

на конкуренцията, което се извлича от неизбежна форма до загуба на социално 

благосъстояние. Монополът на предлагането има за цел да максимизира ползите, 

но това би довело до неправилно и неефективно преразпределение на ресурсите 

(вж. Графика 2). 

Количество

Цена

Pc

Pm

qm qc

B

C

A

D

 

Графика 2. Загуба на социално благосъстояние 

Източник: Източник: Bohm, P., Social efficiency: A concise introduction to welfare 

economics, Macmillan Press Ltd., 1977. 

 

Ако компанията доставчик на продукт или услуга действа като агент и 

максимизира своята печалба като произведе количество qm, което се продава на 

цена Pm, то нивото на производство qm не е ефективно, тъй като пределната 

цена е много по-ниска от пределната оценка. Едно сравнение между ситуацията 

на баланс qc, qm е полезна по време на утвърждаване на така наречената загуба 

на социално благосъстояние при функционирането на монопола. В случай на 

конкурентен баланс (т.е. с производство qс), излишъкът за потребителя е 

представен от триъгълника ВАРс. При допускането на баланс на конкуренцията 

(т.е.) с производство qm, се наблюдават отклонение от излишъка за потребителя 
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(в областта ВСРm и друга част се превръща в извънредни ползи за монополиста 

(област РmCDPc) и накрая частта, която се губи в триъгълника CAD. Последната 

би могла да се смята за индекс на загубата на социално благосъстояние, което 

има монопол в сравнение с ефективното преразпределение на ресурси, което би 

могло да се получи в случай, че пазарът работи в ситуация на съвършена 

(перфектна) конкуренция. Тази загуба на социално благосъстояние може да се 

смята за аргумент, при който разходите да оправдават намеса на страната в 

този тип пазар
6
. Монополно предлагане, което има тенденция да максимизира 

ползите, се извлича неизменно от съответните пазари до неефективно 

разпределение на ресурсите. Като генерална норма, капацитетът на абзорпция на 

продукта и неговата консумация, която представя търсенето на пазара, не 

изчерпват икономиите от мащаба, предлага структура на разходите на 

типичната монополистична компания, която определя точно естествените 

монополи. Като обща характеристика, монополът има за резултат - 

неефективност. 

Условие и предпоставка за ефективност при разпределението на ресурсите 

е пределните разходи да са равни на цената. При монопола, това условие не е 

изпълнено. За максимизирането на печалбата си монополистът приравнява 

пределните разходи към пределните приходи (MC=MR). Но пределните приходи 

(MR) при монопола са по-малки от цената, което означава, че и пределните 

разходи (МС) са по-малки от цената (МC<Р) или монополистът установява цена, 

по-голяма от пределните разходи. Като резултат, монополът произвежда по-

малък обем и продава при по-висока цена в сравнение с условията на съвършената 

конкуренция. Първият очевиден резултат от монопола е неефективност. Като 

определя цена и обем, различни от тези при съвършената конкуренция, монополът 

предизвиква нерационално разпределение и използване на ресурсите в 

обществения мащаб
7
. 

Друга важна последица от замяната на съвършената конкуренция с монопол 

е преразпределението на дохода в обществото. При установяване на равновесие в 

условията на монопол чрез увеличаване на цената и намаляване на обема, част от 

потребителския излишък преминава в монопола и образува икономическата му 

печалба. Монополно високите цени са средство за преразпределение на доход от 

купувачите към фирмата монополист. Може да се направи заключение, че не 

                                                           

6
 Agarwal, R., Gort, М., First-mover advantage and the speed of competitive entry, Journal of Law and 

Economics, 161(44): 1887-1986, 2001. 

7
 Танова, П., Пазарни структури, Университетско издателство ’Стопанство‘. УНСС, София. 
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целият потребителски излишък, отнет от купувачите обаче, преминава на 

страната на продавача. Монополът причинява и чиста загуба на благосъстояние 

на обществото. Третата значима последица е свързана с влиянието на пазарната 

власт върху техническия и технологичния прогрес и обновяването на 

производството. Много икономисти смятат, че защитени от конкуренцията чрез 

високи бариери, монополистите не са подложени на същия натиск за обновяване на 

производството и съкращаване на разходите, както конкурентните фирми. 

Заключение 

Често срещано становище в научната икономическа литература е, че 

монополизмът води до задържане на техническия прогрес. Това е твърдение, 

което среща възраженията на голяма част от икономическите среди. Като 

контра аргумент се посочва, че техническото усъвършенстване и обновяването 

на продукцията изискват огромни средства, които са по възможностите на 

едрите корпорации. Тъкмо те с финансовата си мощ могат да отговарят на 

предизвикателствата на съвременния технически прогрес. Ако се приеме тезата 

за динамичната иновационна дейност на монополистите, то резултатът ще бъде 

намаляване на разходите, снижаване на цените и разширяване на обема в 

дългосрочен план, което противодейства на тенденцията да се установяват по-

високи цени и по-малък обем при монопола.  

Изводи 

 Монополното предлагане на продукт или услуга е модел на 

несъвършенство на конкуренцията, което се извлича от неизбежна форма до 

загуба на социално благосъстояние. 

 Монополът на предлагането има за цел да максимизира ползите, 

което води до неравномерно и неефективно преразпределение на ресурсите. 

 Функционирането на монопол се свързва с преразпределението на 

дохода в обществото чрез механизма на потребителския излишък, който се 

трансформира като допълнителен приход за фирмата монополист. 

 

Библиография 

1. Танова, П., Пазарни структури, Университетско издателство 

’Стопанство‘. УНСС, София. 

2. Agarwal, R., Gort, М., First-mover advantage and the speed of competitive 

entry, Journal of Law and Economics, 161(44): 1887-1986, 2001. 



 

830 

 

3. Borenstein, S., The Market Value and the Cost of Solar Photovoltaic 

Electricity, 2008. 

4. Chamberlin, E H, The Origin and Early Development of Monopolistic 

Competition Theory, Quarterly Journal of Economics, vol 75, pp 515-43, 

1961. 

5. Gillingham, K., Newell, R., Palmer, K., Energy Efficiency Economics and 

Policy, Annual Review of Resource Economics 1, 597-619, 2009. 

6. Tirole, J. The Theory of Industrial Organization (17th ed.). Cambridge, Mass.: 

MIT Press, 2007. 

7. Vives, X., Innovation and competitive pressure, Journal of Industrial 

Economics, 56 (3), 419–469, 2008. 



 

 

 

831 

 

 

 

 

 

Система вчсшего образованиы в формировании 

инновафионно-инвестифионного   развитиы 

трансгранихного сотртднихества  

Баула Е.В. 

доцент кафедры экономической теории и международной экономики 

Никитюк Т.Л. 

доцент кафедры экономической теории и международной экономики 

Матвийчук Л.Ю. 

профессор кафедры охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Луцкий национальный технический университет, г. Луцк, Украина 

 

 

System of higher education in forming innovative-investment 

development of transfrontal collaboration 

Baula Olena 

Associate Professor, Department of Economic Theory and International Economics  

Nykytiuk Tetiana 

Associate Professor, Department of Economic Theory and International Economics  

Liudmila Matviichuk  

Professor, Department of  Labor Protection and of Life Safety 

Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine 

 

 

Аннотация  

В данной научной статье проведено исследование роли высших учебных 

заведений в инновационно-инвестиционном развитии транскордонных регионов. 

Приведено SVOT-анализ  науки и высшего образования в Еврорегионе «Буг», а 

также предложены изменения Стратегии еврорегиона.  



 

832 

 

Ключевые слова: образование, наука, трансграничное сотрудничество, 

еврорегион. 

Abstract 

In this scientific article a study of role is undertaken higher educational завeдений in 

innovative-investment development trance of cordon regions. SVOT- over is brought 

analysis  of science and higher education in European Region "Bug", and also the changes 

of Strategy of the European region offer.  

Keywords: education, science, transfrontal collaboration, European region. 

 

Задачей высшей школы традиционно является не только обобщение и 

передача студентам накопленных ранее знаний, умений и навыков, но и развитие 

научных исследований с целью получения новых знаний, необходимых для 

обеспечения НТП в стране. При необходимости обеспечения инновационного 

развития страны все более значительной становится инновационная функция 

высшего образования. Обладая уникальным инновационным потенциалом, высшая 

школа должна стать движущей силой перехода страны на инновационный путь 

развития, формирование инновационной культуры и инновационного менталитета 

нации. В настоящее время 90 % ежегодного прироста мировых богатств 

обеспечивают наукоемкие технологии, которые являются интеллектуальной 

продукцией, а не природными ресурсами. В развитых странах, в Японии, Германии, 

Франции и др., этот показатель приближается к 100 %[1]. Именно поэтому, 

инновационный потенциал вузов целесообразно рассматривать как одну из сильных 

сторон и возможностей при формировании стратегий экономического развития, 

как отдельной страны, так и ее территориально - административных единиц, 

выступающих субъектами трансграничного сотрудничества. 

Приграничные регионы с древних времен выступали связующим мостиком 

между соседними странами, со временем их роль не изменилась, а наоборот 

возросла. Объединяющим институтом трансграничного региона Волыни, 

Львовщины, Брестчины, Люблинщины в средине 90-х гг. ХХ века стало создание 

«Еврорегиона «Буг». Трансграничное сотрудничество (далее ТГС) регионов 

Польши, Украины и Беларуси концентрируется в основном на проведении 

совместных инициатив, укрепляясь и строя конты между общинами, живущих по 

обе стороны границы. 

Сейчас настало время разработки дальнейших шагов углубления 

приграничного сотрудничества. Разработка Стратегии трансграничного 
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сотрудничества Люблинского воеводства, Волынской, Львовской и Брестской 

областей на 2014-2020 гг. является важным шагом в этом направлении. Стратегия 

была инициирована 1,5 года назад Маршалком Люблинского воеводства Генрихом 

Гетманом. Стратегия является первой в Европе попыткой разработки 

длительного плана действий в сфере функционирования еврорегионов. Впервые 

разработана и применена методика стратегии, которую представил польский 

эксперт Анджей Мищук. 27 ноября 2013г. в Люблине разработана Стратегия была 

узаконена, сейчас идет ее доработки на уровне экспертных обсуждений во всех 

четырех регионах - участниках ТГС. Необходимость разработки Стратегии ТГС 

определенной степени можно связать с возможность получить поддержку со 

стороны Европейского Союза, в том числе через сеть Структурных фондов, 

которые сейчас также формируют собственную семилетнюю стратегию на 

аналогичный период. С помощью специально подготовленных программ, ЕС 

поддерживает меры направлены, с одной стороны на улучшение состояния 

безопасности и уплотнения границы, упрощение ее пересечения, а с другой 

стороны на стимулирование социально-экономического развития приграничных 

территорий.  

Генеральная цель Стратегии предусматривает повышение социально- 

экономической конкурентоспособности трансграничного территории на 

европейском, национальном, региональном и местном уровне, путем эффективного 

использования эндогенных потенциалов и смягчения ограничений, которые 

возникают из факта функционирования внешней границы ЕС. На основании 

генеральной цели сформулированы четыре основные цели, а именно: экономическое 

сотрудничество; среда, культура и туризм; транспортная инфраструктура, 

инфраструктура на границе; наука и высшее образование. 

 Американские экономисты - теоретики К. Макконнелл и С. Брю утверждают: 

«Инвестиции в человеческий капитал - это любые действия, которые повышают 

квалификацию и способности и, тем самым производительность труда 

работников. Расходы, которые способствуют повышению производительности, 

можно рассматривать как инвестиции, ибо удельные расходы осуществляются с 

тем расчетом, что данные расходы будут многократно компенсированы растущим 

потоком доходов в будущем»[2]. Более лаконично это звучит следующим образом: 

инвестиции в образование - инвестиции в будущее. Поэтому важным элементом 

общественно-экономического потенциала рассматриваемой трансграничной зоны 

являются высшие учебные заведения. В 2011/2012 учебном году в них обучалось 

296,0 тыс. студентов, в том числе во Львовской области - 131,2 тыс. студентов ( 

44,3 %), в Люблинском воеводстве - 96,2 тыс. (32,5%), в Брестской области - 36,9 

тыс. студентов ( 12,5 %), в Волынской области - 31,7 тыс. студентов (10,7%). 
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Итак, в рассматриваемой трансграничной зоне можно выделить два крупнейшие 

центры высшего образования (с количеством студентов более 50 тыс.), то есть 

Львов и Люблин, два больших центры (от 10 тыс. до 50 тыс. студентов), т.е. Луцк 

и Брест, три средние центры (от 5 тыс. до 10 тыс. студентов), т.е. Барановичи, 

Дрогобыч, Бяла- Пидляска и Пинск, а также более десяти малых центров (менее 5 

тыс. студентов), из которых к наиболее важным следует отнести Замостье и 

Хелм. Учитывая количество студентов на 1000 жителей, можно заметить, что 

высшие учебные заведения имеют наибольшее значение для функционирования 

Люблинa (232 студентов на 1000 жителей), а следующие места занимают Львов 

(143) и Луцк (127). Самый большой выбор специальностей представляют вузы двух 

крупнейших центров высшего образования польско - билорусскo - украинского 

пограничья, т.е. Львова и Люблина. Во Львовской области в 2011/2012 учебном году 

доминировали студенты факультетов общественных наук, экономики и права 

(33,6%), инженерно - технических (17,5%), а также гуманитарных и 

художественных (11,2%), в Люблинском воеводстве - экономических и 

административных (16,5%), медицинских (12,8%), педагогических (10,7%), 

общественных наук (9,4 %), гуманитарных (8,7%), в Брестской области - 

общественных наук (42,7%), педагогических (20,3%), технических и 

технологических (12,6%), а также архитектурных и строительных (10,1%), a в 

Волынской области - экономических и административных (7,1%), педагогических 

(16,3%), инженерно - технических (13,6%) и гуманитарных   (7,7%)[3]. Высшие 

учебные заведения на польско - билорусскo - украинском пограничье предлагают 

также достаточно широкие возможности обучения в аспирантуре. В 2011/2012 

учебном году больше аспирантов обучалось в вузах Люблинского воеводства (2799 

чел.) и Львовской области (2787чел.). Значительно меньшее количество 

аспирантов училась в высших учебных заведениях Волынской области (462 чел.) и 

Брестской области (92 чел.). 

Одним из наиболее важных факторов, определяющих развитие центров 

высшего образования в условиях прогнозируемого демографического спада, 

является обучение иностранных студентов. В 2012/2013 учебном году в вузах 

Люблинского воеводства обучалось 3,2 тыс. иностранных граждан, а доля 

иностранцев в общем количестве студентов составила почти 4,0%. Из 

государственных вузов наибольший интерес иностранцев вызвали Люблинский 

медицинский университет (1055 студентов этого вуза были иностранцами), 

Университет им. Марии Кюри - Склодовской (472) и Высшая профессиональная 

школа им. Шимона Шимоновича в Замостье (325). 

В свою очередь, в группе частных вузов несомненным лидером по количеству 

иностранных студентов был Люблинский католический университет им. Иоанна 
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Павла II (346). Больше всего иностранцев, обучающихся в вузах Люблинского 

воеводства, было гражданами Украины (47,9 % общего количества иностранных 

студентов) и Беларуси  (8,5%), на это оказала влияние во многом близость 

государственной границы. Иностранцы составляют также значительную группу 

среди студентов львовских вузов, так во Львовской медицинской академии им. 

Даниила Галицкого в 2012/2013 учебном году обучалось 907 иностранцев, в том 

числе много поляков[4]. 

Таким образом, в экономике, опирающейся на знания, особое значение 

приобретает функционирования вузов и научно-исследовательских учреждений, как 

в плане формирования и абсорбции инноваций, так и креативного обучения кадров. 

Учитывая значение этой проблематики в новой парадигме регионального развития, 

которая заложена в среднесрочной стратегии ЕС «Европа-2020», она обязательно 

должна рассматриваться в качестве трансграничного сотрудничества. 

Стратегический анализ SWOT для сферы Наука и высшее образование  ( табл. 1).  

Таблица 1 

SWOT - анализ науки и высшего образования ТГС «Еврорегион «Буг» 

 на 2014-2020 годы 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 отсутствие существенных языковых 

барьеров; 

 сравнительно высокий уровень образования 

населения; 

 хорошо развита база высшего образования; 

 высокая доступность научно-

исследовательских центров. 

 

 

 селективная интернационализация вузов; 

 не всюду внедрена Болонская система; 

 отсутствие общего предложения 

высшего образования для иностранцев; 

 дифференцированный уровень развития 

научной инфраструктуры; 

 недостаточная координация научных 

исследований; 

 низкий уровень коммерциализации 

научных исследований. 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

 возможность более тесного 

международного научного сотрудничества; 

 возможность привлечения значительных 

внешних финансовых средств на научные 

исследования от международных 

институтов; 

 повсеместное внедрение Болонской 

системы. 

 снижение количества студентов, 

обусловленное демографией; 

 «отток мозгов»; 

 конкуренция известных вузов. 

 

 

Источиник: [5]. 
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На основании анализа SWOT можно сформулировать цель для исследуемой 

сферы трансграничного сотрудничества: построение экономики, опирающейся на 

знания, путем поддержки вузов и научно-исследовательских учреждений в плане 

научных исследований и дидактики. Для достижения эффективности 

трансграничного научно-инновационного сотрудничества целесообразно 

реализовать следующие направления: распространение Болонской системы во всех 

вузах трансграничного региона, создание партнерств между разными вузами с 

целью абсорбции внешних средств на научные исследования. Выполнение данных 

направлений действий может происходить через следующие проекты: 

трансграничное сотрудничество с университетами и научно- 

исследовательскими учреждениями; сотрудничество образовательных учреждений  

территории трансграничного региона, подготовка учебных программ системы 

обмена студентами; улучшения доступа к профессиональной и высшего 

образования сельской молодежи.  В последние годы происходит переориентация 

структуры мирового хозяйства в сторону роста  ценности сырьевых товаров (в 

частности продуктов питания и сельскохозяйственного сырья), возобновляемых 

источников энергии и решения проблемы голода в мире.   

Исходя из имеющегося аграрного потенциала четырех субъектов  ТГС, нами 

предложено внести некоторые коррективы  в проект  Стратегии ТГС, в 

частности: 

1. к сильным сторонам SWOT - анализа отнести: содействие созданию 

аграрных предприятий молодежью, исходя из этого, включить пункт по развитию 

системы самоорганизации бизнеса в сельской местности, особенно молодежью на 

инновационных основах; 

2. к сильным сторонам SWOT - анализа отнести: содействие 

подготовке квалифицированной, высокообразованной и способной к быстрой 

адаптации рабочей силы в сельской местности, исходя из этого, включить  пункт 

по улучшению доступа к профессиональной и высшего образования сельской 

молодежи; 

3. в проектах «Экономическое сотрудничество» включить: развитие 

самоорганизации  инновационного бизнеса в сельской местности, особенно 

молодежью; 

4. в проектах «Наука и высшее образование» включить: улучшение 

доступа к профессиональной и высшего образования сельской молодежи; 

5. предлагаемые мероприятия предлагаем финансировать из 

Европейского фонда ориентации и сельскохозяйственных  гарантий. 

Таким образом, предложенные изменения в проект Стратегии ТГС будут 

способствовать инновационно-экономическому развитию приграничных 

территорий Украины, Республики Беларусь и Польши. В частности, формированию 
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аграрных хозяйств молодежью, обеспечению существующих агрофирм молодыми 

креативными и высокопрофессиональными кадрами, нехватка которых ощущается 

сегодня. Луцкий национальный технический университет имеет все необходимые 

условия, в частности научные, методические, кадровые и лабораторно - 

технические для подготовки специалистов в сфере сельского хозяйства. 
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Аннотация. В статье исследовано понятие социальной ответственности в 

отечественной и зарубежной литературе. Предложено собственное определение 
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literature 

 

Abstract. The article studied the concept of social responsibility in the domestic and 

foreign literature. Suggest my own definition of social responsibility, on the basis of the 

components of social responsibility.  

Keywords: social spending, social responsibility, penalties. 

 

Понятие социальная ответственность с древних времен медленно 

эволюционировало во времени в странах Западной Европы и Северной Америке, 

однако в Украине оно начало развиваться лишь несколько десятков лет назад 

поэтому, до сих пор находится в стадии становления. 

Основной характеристикой социальной ответственности в Западных 

странах является добровольность, для повышения делового совершенства 

организаций и учреждений, ведь, если они не являются совершенными, то вряд ли 

смогут системно в течение длительного времени удовлетворять потребности 
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всех заинтересованных сторон. В Украине, где уровень делового совершенства 

большего количества организаций существенно ниже соответствующего уровня 

в развитых странах, на данный момент такое явление невозможно без 

вмешательства государства, поскольку мало исследовано и не в совершенстве 

упорядоченное пределами законодательства. Поскольку ответственное 

отношение субъектов хозяйствования к продукции или услуги, к потребителям, 

персоналу, партнерам является неотъемлемой частью бизнеса,  поэтому данная 

тема является актуальной. 

В последнее время все больше ученых уделяют внимание исследованию 

социальной ответственности. Так, понятие социальной ответственности 

рассматривали в трудах Грицишен Д.А., Давыдюк Т.В., Дикий А.П., Жиглей И.В., 

Зайчук А.В., Поляков А., Семякин И., Хачатуров Р., Ягутян Р. и другие. Однако, в 

данных исследованиях отсутствует единое мнение относительно определения 

социальной ответственности. 

В Западных странах социальную ответственность понимают как 

ответственное отношение любой компании к своему продукту или услуге, 

потребителям, работникам, партнерам; активная социальная позиция компании, 

заключается в гармоничном сосуществовании, взаимодействии и постоянном 

диалоге с обществом, участия в решении острых социальных проблем. В Украине 

это понятие понимается как штрафные санкции за неуплату или несвоевременную 

уплату социальных выплат. Поэтому предлагаем рассмотреть данное понятие с 

обзора различных ученых (табл.1). 

Таблица 1 

Определение понятия социальная ответственность 

ѐ 

п/п 
Автор Определение 

1 
Р. Хачатуров, 

Р. Ягутян 

Социальная ответственность - термин, имеющий двоякое 
значение. С одной стороны, это соблюдение субъектами 
общественных отношений требований социальных норм. С другой 
(в случаях безответственного поведения, что не соответствует 
требованиям норм или нарушает общественный порядок) 
социальная ответственность лица заключается в том, что она 
обязуется нести дополнительную обязанность личного или 
имущественного характера   [7, с. 200]. 

2 Л. Билецкая 

Социальная ответственность - это обязанность лица оценить 
собственные намерения и осуществлять выбор поведения в 
соответствии с нормами, отражающими интересы 
общественного развития, а в случае нарушения их - обязанность 
отчитываться перед обществом и нести наказание [8]. 

 

Продолжение таблицы 1 
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3 И. Семякин 

Социальная ответственность - обязанность индивида выполнять 
соответствующие политические и моральные требования, 
которые устанавливаются обществом, государством и 
коллективом [8]. 

4 О. Поляков 

Социальная ответственность - внешняя отрицательная реакция 
со стороны общества на нормопорушающие действия субъекта, 
которые нарушают социальную коммуникацию, и представляют 
собой легитимный социальный ответ на недопустимое поведение 
через реализацию принципа наказания [5,8]. 

5.. 

Налоговый 

кодекс 
Украины 

Ответственность - есть противоправные деяния (действие или 
бездействие) налогоплательщиков, налоговых агентов, и / или их 
должностных лиц, а также должностных лиц контролирующих 
органов, которые привели к невыполнению или ненадлежащему 
выполнению требований, установленных этим Кодексом и другим 
законодательством, контроль за соблюдением которого возложен 
на контролирующие органы [6]. 

6. 

Green Paper 

EC ‗Promoting a 
European 

Framework for 
CSR 

Социальная ответственность - это концепция привлечения 
социальных и экологических аспектов в деятельность бизнеса на 
принципах добровольности и взаимодействия между различными 
заинтересованными сторонами (группами влияния) [8]. 

7. 

Международ-

ный форум 
лидеров 

бизнеса 
( IBLF) 

Социальная ответственность - содействие ответственной 
деловой практике, которая дает выгоду бизнесу и обществу и 
помогает достичь социального, экономического и экологически 
устойчивого развития через максимальное увеличение 
положительного влияния бизнеса на общество с одновременной 
минимизацией его негативного влияния [8]. 

 

Проанализировав несколько определений международных и украинских 

ученых, можно утверждать, что однозначного согласованного мнения на счет 

понятия социальной ответственности не существует, и очень существенна 

разница в трактовке международными и украинскими учеными. Данное различие 

существует за счет различных форм формирования законодательства, которая 

заключается в том, что в Западно - Европейском законодательстве прописано, 

«то что нельзя делать», а в украинском «то, что можно делать», что значительно 

ограничивает пути развития. 

Поэтому, мы предлагаем сформировать собственную трактовку, которая 

бы объединяла в себе украинское и зарубежное законодательство, и четко 

подчеркивала функции и задачи социальной ответственности. Для этого 

проанализируем различия понятия социальная ответственность (рис.1). 
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Рис. 1. Составляющие социальной ответственности 

 

Исходя из составляющих социальной ответственности, предлагаем 

следующее ее определение: социальная ответственность - это ориентированное 

на реализацию публичных (общих) интересов общества явление, которое включает 

такие составляющие, как государственное управление (субъектом являются 

органы государственной власти) и общественное управление (субъектом 

являются добровольные общественные образования), для улучшения условий 

жизнедеятельности общества. Как элементы публичного управления социальная 

ответственность исходит из единства публичных интересов общества для 

согласования социального воздействия с целью усиления его действенности. 

В Украине по социальной ответственности определяющую роль играет 

государственное управление, которое осуществляет управляющее воздействие 

на все сферы общественной жизни. По нашему мнению, данное понятие в Украине 

находится на таком уровне развития, через малую информированность общества 

о значении такого понятия и определяющую его роль в жизни, поэтому предлагаем 

для более расширенного применения уменьшить влияние государственной власти, 

ограничившись лишь установкой и возмещением социальных выплат гражданам, 

что позволит предприятиям развиваться в данном направлении. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные виды циклов развития 

социально-экономических систем разных уровнейиерархии. На основании 

ретроспективного анализа обобщены пять направлений  научных исследований 

теорий экономических циклов. 

Ключевые слова: экономический цикл, протяженность цикла, 

экономические колебания, характеристики цикла. 

 

Annotation: The basic types of cycles of development of the socio-economic 

systems of different levels are considered in the article. On the basis of retrospective 

analysis five directions of scientific researches of theories of economic cycles are 

generalized. 

Keywords: economic cycle, extent of cycle, economic vibrations, descriptions of 

cycle. 

 

Современные экономико-математические методы позволили выделить около 

1,5 тыс. различных типов цикличности с длительностью протекания от 1-2 дней 

до 1000 лет и сверх [1; 2, с. 55]. При этом раньше серьезные кризисы, которые 

становились причинами изменения политико-экономических формаций, происходили 

раз за многие сотни лет. После таких революционных изменений наступал 

протяжный период успешного развития, который неизменно заканчивался 

длительным периодом застоя. Темпы экономического роста тысячи лет тому 

назад составляли в среднем несколько сотых процента, 300-500 лет – несколько 

десятых процента. По сравнению с нынешними темпами этот рост меньше в 10-

100 раз. Именно во столько раз сократились и современные циклические периоды 

[3].  
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Эмпирически доказано, что длительность волн в течение 1790-2008 годов 

колебалась от 16 до 30 лет [4]. При этом в 20-70 годах XIX века средняя 

длительность экономического цикла составляла 10, а с 70-х годов она сократилась 

до 7-8 лет. В конце ХХ начале ХХI векадання тенденция сохранилась. 

Важность исследования проблемы цикличности подтверждается тем, что 

лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2004 г. стали Ф. Кюдланд и                       

Е. Прескотт, которые являются авторами теории экономического цикла, который 

охватывает как теорию долгосрочного экономического роста, так и 

микроэкономическую теорию поведения потребителей и фирм. Их робота «Время 

строить и агрегировать колебание» (в 1982 г.) стала базой для современных 

исследований циклических процессов в экономике [5]. В США функционирует 

Комитет по деловому циклу, который исследует циклические колебания экономики 

с 1854 года. По их данным страна пережила 32 цикла, с которых пять были связаны 

с войнами. Последний пик деловой активности в США был достигнут в декабре 

2007 года, после чего началась рецессия, которая превратилась в 

полномасштабный экономический кризис. Однако, по нашему мнению, лишь 

незначительная часть из представленных в научной литературе видов циклов 

имеют практическое и теоретическое значение. Идентифицированные виды 

циклов, как правило, накладываются один на другой, что усложняет четкое 

разграничение разных типов экономических циклов и их строгую периодизацию.  

По продолжительности ученые-экономисты разделяют циклы, как 

правило, на пять групп:  

– вековые (столетние) – это циклы длительностью 100 лет и сверх – 

связанные с коренными изменениями в составе ведущих государств или групп 

государств, континентальными и планетарными научно-техническими или 

финансово-организационными структурными сдвигами; 

– большие или «длинные волны» (долгосрочные) – циклы длительностью 40-

60 лет – связанные с технологическим обновлением всего способа 

производства. Именно в течение этого периода происходит коренное 

изменение техники и технологии, менеджмента и маркетинга, всей 

экономической основы общества. Этот процесс происходит революционным и 

эволюционным путем. В пределах длинного цикла действуют средние 

экономические циклы. Следовательно, теория длинных циклов 

сосредоточивается на объяснении того, почему в экономике бывают 

длительные периоды высокой экономической активности и ее угасания. При 

этом общая тенденция экономического роста может совпадать с 

противоположной по содержанию (в виде спадов) в пределах средних циклов, в 

том числе и на восходящем отрезке длинных волн; 

– средние (среднесрочные) – циклы длительностью от 7 до 11 лет – 
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связанные с обновлением основного капитала, именно в течение этого времени 

основной капитал изнашивается и негативно влияет на развитие социально-

экономической системы; 

– малые (краткосрочные) – циклы длительностью от 3 до 4 лет – 

связанные с процессами, которые происходят в сфере денежных отношений, а их 

характерными чертами является особенная интенсивность и острота. Могут 

накладываться на средние циклы, или развиваться при их отсутствии;  

– годовые или сезонные колебания деловой активности – в основном 

связанные с сельскохозяйственным производственным циклом, но, не 

ограничиваются лишь сферой сельского хозяйства, поскольку спрос на 

сельскохозяйственную технику, сбыт сырья для промышленности, в конечном 

итоге, и потребительский спрос имеют достаточно выраженный сезонный 

характер. 

Во время перехода от одного «функционального» цикла к другому имеют 

место изменения, которые не касаются глубинных основ существования 

социально-экономической системы, ее структуры и функционирования. 

Функциональные циклы присущи социально-экономическим и экономическим 

системам всех уровней – начиная от микро- и завершая мега уровнем. Циклы же 

развития обусловливают изменение структуры и функционирования всей 

социально-экономической системы только на макро- и мега уровнях, которые 

при этом переходят из одной траектории своего развития на другую.  

Как видно из выше изложенного, экономические циклы существенно 

отличаются один от другого как за сутью и длительностью, так и за 

интенсивностью и амплитудой колебаний и тому подобное. Поэтому некоторые 

экономисты считают, что более реально говорить не об экономических циклах, а 

об экономических колебаниях. Колебания, в отличие от циклов, не характеризуются 

четкой и предсказуемой регулярностью. Нельзя утверждать, что все колебания 

деловой активности объясняются действием экономических циклов. Есть и 

сезонные колебания деловой активности.  

Следовательно, экономические колебания являются отклонением от 

стабильного состояния важнейших параметров экономики – объема производства, 

уровня цен, занятости населения, нормы прибыли и др. Если эти изменения имеют 

временный характер, то они вызывают периодические колебания, если 

долгосрочный – способствуют экономическому росту. 

Ретроспективный анализ теорий экономических циклов позволяет сделать 

следующие выводы: 

Во-первых, циклы по своей продолжительности и структуре имеют разный 

характер, который подтверждает тезис о невозможности создания единственной 

теории циклов.  
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Во-вторых, в конце ХХ начала ХХІ веков экономические циклы приобрели 

специфические особенности, главной из которых является последующее 

сокращение их длительности. При этом заметна общая тенденция: фазы подъема 

становятся более длительными, а фазы падения более короткими. 

В-третьих, экономические циклы отличаются природой своего 

происхождения и длительностью, а общей для них является однотипность 

траектории: циклическое спиралевидное развитие (прогрессивное развитие 

экономики). При современных условиях цикличность можно рассматривать как один 

из способов саморегулирования рыночной экономики. 

В-четвертых, на современный экономический цикл существенное влияние 

оказывает ряд факторов, среди которых особенную роль играют:  

– процесс глобализации  производства; 

– монополистическая структура рынков; 

– государственное регулирование экономики; 

– высокие темпы научно-технического прогресса, особенно в 

информационной и коммуникативной сферах. 

В-пятых, циклический характер прохождения всех экономических процессов 

обусловливает объективность появления негативных тенденций в их развитии. 

Следовательно, опасность возникновения кризиса существует всегда, даже когда 

его нет. В связи с этим возникают две взаимосвязанные проблемы: распознавание 

кризиса и предотвращение его. Первая из них является важнейшей и самой 

тяжелой, поскольку для решения второй необходимо вовремя заметить ранние 

признаки кризиса, понять его характер и глубину и успеть принять адекватные 

меры противодействия. 
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Abstract 

In scientific studies have shown the importance of strategic business planning 

activities of the enterprise to improve business performance. The main objective of strategic 

business planning is to ensure innovation and organizational changes in the management 

structure needed to ensure the viability of the Company in the context of globalization and 

internationalization.  

Keywords: enterprise, business, strategic planning, business planning activities. 

 

Стратегическое бизнес-планирование есть инструментом, с помощью 

которого формируется система целей функционирования предприятия, 

объединяются усилия всего коллектива для их достижения. Стратегическое 

бизнес-планирование представляет собой набор процедур и решений, с помощью 

которых разрабатывают стратегию предприятия, которая обеспечивает 

достижение целей функционирования предприятия на внешних рынках.  

Основной задачей стратегического бизнес-планирования является 

обеспечение нововведений, организационные изменения в составе структуры 

управления, необходимых для обеспечения жизнедеятельности предприятия в 

условиях глобализации и интернационализации.  

Функциональная структура стратегического бизнес-планирования 

включает четыре вида деятельности: адаптацию к внешней среде, распределение 

pecypcов, координацию и регулирование, организационные изменения [1].  

Адаптацию к внешней среде следует понимать как приспособление 

предприятия к изменению рыночных условий хозяйствования. Рыночная среда по 

отношению к субъектам хозяйствования всегда несет в себе как возможности 

роста, так и угрозу разрушения, банкротства, неспособность предприятия 

отвечать по обязательствам. Задача данной функции заключается в 

приспособлении хозяйственного механизма предприятия к рыночным условиям, 

использовании имеющихся преимуществ предприятия в конкурентной борьбе на 

внешних рынках.  

Распределение pecypcов. Стратегия функционирования предприятия 

строится на расширении масштабов предпринимательской деятельности и 

удовлетворении рыночного спроса, на эффективном использовании матepиaльных, 

энергетических, финансовых, трудовых, информационных ресурcов, их 

распределении, постоянном снижении издержек производства. Поэтому 
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эффективное распределение pecypcов между различными сферами деятельности, 

поиск оптимальных комбинаций их рационального использования является важной 

функцией стратегического планирования.  

Координация и регулирование. Данная функция согласовывает усилия всех 

структурных подразделений предприятия в достижении цели, поставленной 

стратегическим планом. Поэтому вcе разделы стратегического плана должны 

быть согласованы по ресурсам, структурных подразделениях, исполнителях и 

функциональных процессах. Такое согласование обеспечивается формированием 

системы показателей, а также наличием в аппарате управления 

соответствующего подразделения, отвечает за координацию усилий работников 

предприятия всех уровней.  

Организационные изменения - функция предусматривает проведение 

различных организационных преобразований на предприятии, направленных на 

совершенствование системы управления: формирование новой структуры 

управления; перераспределение, уточнение функций отдельных исполнителей; 

привлечение к управлению предприятием квалифицированных специалистов; 

внедрение эффективной системы стимулирования и т.д..  

Стратегическое планирование следует рассматривать как динамическую 

совокупность взаимосвязанных управленческих процессов, которые вытекают 

один из другого и могут быть представлены в виде алгоритма (рис. 1.1).  

Определение назначения предприятия – процесс, который заключается в 

установлении содержания деятельности предприятия, его назначении, роли и 

места в рыночной экономике, характеризует направление деятельности, исходя из 

рыночных потребностей, особенностей продукции, характера ее потребления, 

конкурентных условий [4, с. 8].  
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Рис. 1. Алгоритм формирования стратегии развития предприятия  

 

Оценка состояния внешней среды предполагает изучение влияния на 

предприятие таких его элементов, как сущность политических процессов и 

состояние экономики страны; особенности правового регулирования 

производства, характеристика среды и наличие pecypcов, научно-технический 

уровень и т.п. Анализ непосредственной среды включает определение 

покупателей, конкурентов, рынка рабочей силы.  

Оценка состояния внутренней структуры позволяет определить сильные и 

слабые стороны предприятия, внутренние возможности, на которые предприятие 

может рассчитывать в конкурентной борьбе в процессе достижения своих целей. 

Внутреннюю среду исследует по следующим направлениям: кадровый потенциал, 

организация управления, маркетинг, финансы.  

Предназначение 

предприятия 

 

Оценка внешних 

факторов 

Оценка внутренних 

факторов 

 

Разработка вариантов 

альтернативных решений 

 

Выбор оптимального 

решения 

Внедрение оптимального 

решения 

Оценка результатов 

внедрения решения 



 

852 

 

Разработка вариантов альтернативных решений. Проявляют полный состав 

вариантов решений, устанавливают максимально возможный набор вариантов. 

Каждый вариант связывают с условиями и ресурсами, учитывают ограничения, 

которые могут повлиять на решение. Среди факторов, влияющих важное значение 

имеют следующие: обязательства предприятия, наличие финансовых pecypcов и 

обеспечение квалифицированным персоналом.  

Обязательства предприятия перед кредиторами, поставщиками, основными 

потребителями и т.д. часто являются решающими при выборе стратегии 

деятельности предприятия, они будут некоторое время влиять на реализацию 

новой стратегии, а, следовательно, иx необходимо учитывать в разработке 

стратегического плана как ограничение.  

Реализация той или иной стратегии всегда связана с определенными 

финансовыми затратами. Поэтому предприятия, которые имеют достаточный 

объем финансовых pecypcов или доступ к ним, при выборе стратегии всегда 

находятся в более выгодных условиях, чем предприятия с ограниченными 

финансовыми ресурсами.  

Обеспеченность предприятия квалифицированным персоналом является 

существенным при выборе стратегии. Наличие высококвалифицированного 

инженерно-технического персонала - решающий фактор, предусматривающий 

переход к новым технологиям и выпуска новой «пилотной» продукции.  

Процесс выбора оптимального решения является основным в 

стратегическом бизнес-планировании, поскольку в нем принимаются решения о 

том, как будет предприятие достигать своих целей и реализовывать свое 

предназначение. Выбранная стратегия позволяет учесть вcе факторы, которые 

могут повлиять на деятельность предприятия [3, с. 45-49].  

В одних и тех же условиях оптимальными могут быть разные решения. Для 

осуществления выбора оптимального варианта решения применяют 

формализованные и неформализованные методы. К формализованных относятся 

экономико-математические методы или методы исследования операций. В данном 

случае под операцией понимают любую систему мер, которые объединены в одно 

целое. Методы исследования операций позволяют получить научную 

характеристику решения, что чрезвычайно важно на этапе стратегического 

планирования. Основным методом исследования операций является моделирование. 

Задачи и модели распределяются на отдельные классы в зависимости от типа и 

характеристики операций, которые исследуются. Наиболее исследованы 

следующие типы операций:  
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- операции распределения pecypcов, рационального использования матe-

pиальных, энергетических, трудовых, финансовых и других pecypcов;  

- операции установки износа и замены оборудования на предприятии;  

- операции размещения новых и развитие действующих предприятий;  

- операции исследования использования различных видов транспорта и 

различных типов транспортных средств;  

- операции массового обслуживания;  

- операции управления запасами;  

- операции разработки расписания и календарного планирования;  

- конфликтные операции. 

 

Внедрение оптимального решения и оценка результатов. Оценка реализации 

оптимального стратегического решения является завершающим этапом 

стратегического планирования. Средством обеспечения объективной оценки 

является контроль, который определяет систему контрольных мероприятий, 

выясняет причины отклонения результатов деятельности предприятия от 

выбранной стратегии развития, позволяет внести коррективы в показатели плана 

в процесс реализации стратегии.  

Процесс бизнес-планирования может быть выражен следующими этапами:  

1. Определение миссии и комплекса целей. Составление «дерева целей».  

2. Анализ и оценка внутренней и внешней среды. Иногда данный этап 

предшествует этапу определения целей.  

3. Стратегический анализ. Предприятие сравнивает задачи и результаты 

исследования факторов внутренней и внешней среды, определяет разрыв между 

ними, формирует различные варианты стратегий.  

4. Сравнение и определение одной из альтернативных стратегий, ее 

разработка.  

5. Готовится окончательный стратегический план деятельности 

предприятия.  

6. Разработка среднепродолжительных планов и программ.  

7. На основе стратегического и среднесрочной планирования 

разрабатываются годовые оперативные планы и проекты.  

8. Контроль за выполнением решений, воплощенных в планах. Этот этап не 

является стадией непосредственного процесса планирования, однако он имеет 

важное значение для планирования и реализации стратегии предприятия, так как 

дает возможность более раннего выявления возможного разрыва между плановыми 

показателями и фактическим выполнением и внесения соответствующих 
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коррективов в этот процесс. В целом процесс планирования представляет собой 

якобы замкнутый цикл с прямой и обратной связью [7, 8].  
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Аннотация  

В статье рассматриваются структурные элементы корпоративной 

безопасности предприятия. На основе анализа структуры безопасности 

предприятия с позиций системного подхода, определено место и роль 

экологических факторов в обеспечении безопасности функционирования субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: предприятие, корпоративная безопасность предприятия, 

экологические факторы. 

Abstract 

The article deals with the constituent elements of corporative security of the enterprise. 
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The system approach to the decomposition of the enterprise is suggested on the basis of 

the analysis of the security structure of the subjects of management and to find a place 

of ecological factors. 

Keywords: enterprise, corporate security of the enterprise, eco-logical factors. 

 

Формирование рыночной экономики сопровождается трансформацией форм 

и методов государственного регулирования, децентрализацией и диверсификацией 

производства, изменением условий хозяйствования и ростом конкурентной борьбы 

между предприятиями, усилением на деятельность субъектов хозяйствования 

воздействия внешней среды, основной чертой которого является 

неопределенность и нестабильность. Эти процессы вызывают потерю рынков 

сбыта отечественными предприятиями, ухудшение финансового состояния, отток 

профессиональных кадров и научно-технических разработок, иногда - банкротства 

предприятий.  

Настоящее кризисное положение значительной части отечественных 

предприятий, половина из которых декларируют убыточность деятельности, в 

значительной степени обусловлено не только социально-экономическим 

положением в стране и несформированностью рыночных отношений, но и 

недостаточным уровнем разработки научно-методологических основ обеспечения 

корпоративной безопасности субъектов хозяйствования, поэтому существует 

необходимость в дальнейших научных исследованиях в этом направлении.  

Термин "корпоративная безопасность предприятия", будучи по своей сути 

полифункциональным и полиморфным понятием, требует исследования своей сути, 

структуры и составляющих элементов с позиции системного подхода [5]. Главной 

концепцией системного подхода является рассмотрение системы не как простой 

суммы элементов, а как определенной их совокупности, которая предназначена для 

достижения единой цели. Согласно теории систем, система это единый организм, 

созданный из отдельных частей и элементов для целенаправленной деятельности. 

Характерными признаками системы являются: наличие определенного количества 

элементов, единство главной цели для всех элементов, целостность и единство 

элементов, наличие связей между ними, существование структуры и определенной 

иерархичности.  

Как правило, социально-экономические системы, к которым мы можем 

отнести корпоративную безопасность предприятия, являются достаточно 

сложными. Сложной считают систему, рассмотрение которого образует ряд 

подсистем. То есть это система, состоящая из элементов, некоторые из которых 
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также являются системами, которые называются подсистемами, или системами 

второго порядка, каждая из которых также может быть как простой так и 

сложной.  

Проанализируем структуру корпоративной безопасности предприятия с 

позиции теории систем, то есть выясним какие подсистемы низших уровней 

является ее составляющими. Для этого, прежде всего, проанализируем 

существующие подходы к структуризации безопасности функционирования 

предприятия.  

  На сегодняшний день в Украине наибольшее распространение получила 

структуризация экономической безопасности предприятия предложена 

представителями ресурсно-функционального подхода. Она была предложена 

российскими учеными, в частности Е.А.Олейниковим [1], а впоследствии была 

поддержана отечественными специалистами [2]. Сторонники этого подхода 

предлагают выделять семь функциональных составляющих экономической 

безопасности предприятия, а именно финансовую, интеллектуально-кадровую, 

технико-технологическую, политико-правовую, информационную, экологическую, 

силовую [2, 468].  

Глобальное ухудшение экологической ситуации на планете, которое 

является побочным следствием научно-технологического прогресса, заставляет 

пересмотреть принципы взаимодействия человека и природы. Учитывая 

значительную актуальность экологизации производственно-хозяйственного 

процесса, представители ресурсно-функционального подхода выделят 

экологическую составляющую экономической безопасности предприятия, 

сущность которой заключается в "стремлении оптимизировать финансовые 

затраты предприятия таким образом, чтобы при минимальных затратах на 

соблюдение экологических норм относительно технологических процессов на 

предприятии и продукции которую оно выпускает, минимизировать свои потери 

от административных санкций за загрязнение окружающей среды и потери рынков 

сбыта стран с более жесткими нормами экологического законодательства, чем 

те, которым соответствует продукция, выпускаемая предприятием" [1, 203-204]. 

Сущность процесса обеспечения экологической безопасности предприятия 

представляется в виде функции такого вида [2, 479]:  

                                                 F (C, P, m) → min,                                           (1)  

где С - затраты на меры по соблюдению на предприятии экологических норм;  

Р - потери от штрафных санкций за нарушение экологических норм;  
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m - потери, обусловленные закрытием рынков сбыта страны с более 

жесткими нормами экологической чистоты товаров.  

Прежде чем приступать к декомпозиции корпоративной безопасности 

предприятия как сложной системы, отметим, что мы не разделяем крайностей в 

процессе анализа системы безопасности предприятия, когда либо чрезмерно 

обобщают функциональные составляющие безопасности, выделяя, например, всего 

лишь четыре: "технологическую, финансовую, ресурсную и социальную 

составляющие "[3, 44], или слишком детализируют функциональные составляющие, 

необдуманно увеличивая их количество, например, до пятнадцати, выделяя" 

экономическую, внутреннюю, физическую, техническую, информационную, 

противопожарную, радиационно-химическую, информационно-аналитическую 

безопасность, режимную деятельность, безопасность связи, защита 

коммерческой тайны, безопасности перевозок, пропагандистское обеспечение, 

экспертную проверку механизма системы безопасности "[4, 49].  

Мы предлагаем за основу взять структуризацию системы безопасности 

представителями ресурсно-функционального подхода, критически ее 

переосмыслив, в определенной степени дополнив и изъяв лишние составляющие. 

Нами предлагается выделять шесть составляющих корпоративной безопасности 

предприятия, в том числе финансово-экономическую, интеллектуально-кадровую, 

институционально-правовой, технико-технологическую, информационную и 

силовую безопасность.  

Можно заметить, что предложенная декомпозиция корпоративной 

безопасности предприятия в целом коррелирует с структуризацией 

экономической безопасности субъектов хозяйствования, разработанной 

представителями ресурсно-функционального подхода, кроме определенных 

новшеств. Мы считаем, что следует исключить из перечня функциональных 

составляющих (систем второго порядка) экологическую безопасность 

предприятия, так как уровень вредных воздействий и загрязнения окружающей 

среды определяется прежде прогрессивности техники, оборудования и 

технологических процессов, используемых на предприятии.  

Поэтому мы считаем, что уровень загрязнения предприятием окружающей 

среды определяется уровнем технико-технологической безопасности, суть 

которой характеризуется наличием на предприятии парка современных машин, 

внедрением в производство передовых технологических и организационных 

процессов, обеспечением соблюдения норм противопожарной защиты, выбросов 

вредных веществ в окружающую среду, надежностью технической защиты 

работников от техногенных аварий, а также уровнем безопасности 
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функционирования системы связи на предприятии.  

Технико-технологическая безопасность предприятия, как сложная система 

состоит из ряда подсистем (систем 3-го порядка), среди которых, на наш взгляд, 

можно выделить:  

‚ техническую безопасность, которая характеризуется видовой, 

возрастной, производственно-технологической структурой основных фондов 

предприятия, степени соответствия машин и оборудования, используемых 

современным мировым образцам, а также уровнем экстенсивного и интенсивной 

загрузки оборудования на предприятии;  

‚ технологическую безопасность, суть которой заключается в анализе 

технологических и организационных процессов на предприятии и их сравнении с 

лучшими мировыми образцами, прогнозировании развития научно-технического 

прогресса в области деятельности предприятия, планирования и осуществления 

НИИКР, внедрении современных технологических процессов, то есть всего 

формировании и развитии технологического потенциала предприятия;  

‚ экологическую безопасность, суть которой заключается в экологизации 

производственного процесса, т.е. введении экологически безопасных и 

безотходных технологий, обеспечении экологической защиты работникам 

предприятия, соблюдении предельно допустимых концентраций вредных выбросов в 

атмосферу и окружающую среду, повышение экологического сознания работников 

предприятия, минимизации потерь от санкций за загрязнение окружающей среды;  

‚ безопасность связи, которая характеризуется высокой надежностью и 

бесперебойность работы системы связи предприятия, большой скоростью 

передачи данных, технической защитой от возможного съема информации, 

достаточной пропускной способностью средств связи;  

‚ противопожарную безопасность, которая заключается в создании 

современной противопожарной инфраструктуры на предприятии, то есть 

установлении современных технических средств противопожарной безопасности, 

надежной системы оповещения и контроля уровня пожарной ситуации, соблюдении 

норм противопожарной безопасности, надлежащем обучении и организации 

противопожарных мероприятий персоналом;  

‚ гражданской безопасности, которая характеризуется надежным 

техническим и организационным защитой работников предприятия от возможных 

внутренних или внешних техногенных аварий, стихийных бедствий, военных, 

террористических или общественных потрясений.  
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Таким образом несмотря на чрезвычайную актуальность и важность 

экологизации производственно-хозяйственной деятельности отечественных 

предприятий, в процессе обеспечения надлежащего уровня корпоративной 

безопасности руководство и в частности служба безопасности должны уделять 

должное внимание не только экологическим факторам, но и другим функциональным 

подсистемам корпоративной безопасности, то есть подходить к решению 

проблемы безопасности на предприятии комплексно, не пренебрегая отдельными 

составляющими безопасности. Системный подход, на наш взгляд, позволит 

максимально эффективно решить проблему корпоративной безопасности 

предприятия. 
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Рассмотрены модели формирования национальной инновационной системы с 

учетом требований новых реалий, которые позволят преодолеть трудности на 

пути инновационного развития страны. 
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страна. 

В зарубежных странах Концепция формирования национальных 

инновационных систем получила свое развитие в начале 80-х годов прошлого века 

[2]. При этом определение «национальная» однозначно трактуется как 

«государственная» инновационная система. С точки зрения Европы такое 

определение вполне оправдано, поскольку европейские государства в основном 

образованы по национальному признаку. В некоторых странах существует 

административное деление по национальному признаку. И здесь надо обратить 

внимание на следующие обстоятельства. Социально-экономическое развитие 

отдельных регионов хотя и может существенно различаться, но к ним в пределах 

государства могут быть применены единые экономические подходы. Вместе с 

тем, в случае высокой дифференциации социально-экономического развития 

регионов к каждому из них потребуется индивидуальный подход, который должен 

быть сформирован на уровне государства с участием администрацией 

заинтересованных регионов. В этом случае в масштабах страны термин 

«национальная» теряет свой первоначальный смысл. 

Национальные инновационные системы различных стран существенно 

отличаются друг от друга. До настоящего времени нет единого определения 

понятия национальной инновационной системы. Единая методология формирования 

национальных инновационных систем также не разработана. 
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На современном этапе можно говорить о трех типах моделей научно-

инновационного развития индустриально развитых стран. Так, первая модель 

характерная для США, Великобритании и Франции, ориентирована на занятие 

лидирующих позиции в науке, реализацию крупномасштабных проектов, 

охватывающих все стадии научно-производственного цикла, и характеризуется 

значительной долей научно-инновационного потенциала в оборонном секторе. Для 

Германии и Швеции характерна модель, ориентированная на распространение 

инноваций, создание благоприятной инновационной среды, рационализацию всей 

структуры экономики. Третья модель характерна для таких стран как Япония, 

Южная Корея, данные страны стимулируют инновации путем развития 

инновационной инфраструктуры, восприимчивости к достижениям мирового 

научно-технического прогресса, координацию действий различных отраслей и 

секторов в области науки и технологий. 

По мнению большинства зарубежных ученых и специалистов, целью 

национальных инновационных систем является обеспечение устойчивого 

экономического развития и повышение качества жизни населения путем: 

- создания дополнительных рабочих мест, как в сфере науки, так и 

производства и услуг; 

- увеличения поступлений в бюджеты разных уровней за счет увеличения 

объемов производства наукоемкой продукции и увеличения доходов населения; 

- повышения образовательного уровня населения; 

- вывода производств, в первую очередь экологически вредных, в страны 

третьего мира; 

- решения собственных экологических и социальных проблем за счет 

использования новейших технологий. 

 

Следует подчеркнуть, что в каждом конкретном случае стратегия 

развития национальной инновационной системы определяется проводимой 

государственной макроэкономической политикой, нормативным правовым 

обеспечением, формами прямого и косвенного государственного регулирования, 

состоянием научно-технологического и промышленного потенциала, внутренних 

товарных рынков, рынков труда, а также историческими и культурными 

традициями и особенностями. На развитие инновационной деятельности не 

влияют ни тип государства, ни политические режимы. Так, инновационная 

деятельность успешно развивается и в федеративных государствах (США, 

Германия), и в унитарных (Франция), в условиях конституционной монархии 

(Великобритания, Нидерланды, Испания), а также при коммунистическом режиме 
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Китая [3]. Поэтому, можно предположить, что решающим фактором является 

стабильность в стране ситуации, в первую очередь политической. 

В части регулирования развитии национальной инновационной системы 

государства принимают на себя: 

- установление рамочных условий развития инновационного бизнеса, 

- разработку стратегии инновационного развития экономики, 

- проведение прогноза технологического развития и определения на этой 

базе научно-технологических приоритетов, 

- поддержку развития инновационной инфраструктуры, 

- разработка и реализация мер по косвенному и прямому стимулированию 

инновационной деятельности, однако, эти меры, как правило, не направлены на 

прямое финансирование выпуска продукции, 

- участие в развитии сферы исследования и разработок, при этом 

безусловный приоритет отдается фундаментальной науке. 

Кроме того, в зарубежных странах национальная инновационная система 

рассматривается как один из основных инструментов регионального развития. 

Как показывает зарубежный опыт, для успешного становления национальной 

инновационной системы необходимы следующие условия [4]: 

- стабильность системы государственного управления сферой исследований 

и разработок; 

- четкая постановка целей и задач; 

- формирование государственной инновационной политики и ее нормативное 

правовое и ресурсное обеспечение; 

- взаимодействие центральных и региональных властей; 

- равноправное участие науки, промышленности и бизнеса в реализации 

инновационной политики. 

 

Анализа имеющегося зарубежного опыта показывает, что национальная 

(государственная) инновационная система однозначно соответствует 

общественно-экономическим отношениям и уровню развития производительных 

сил государства, на территории которого она функционирует. Следствием из 

этого является то, что национальная инновационная система должна 

формироваться индивидуально для каждой страны, однако в каждом конкретном 

случае могут быть использованы отдельные положительно зарекомендовавшие 

себя подходы. 

Концепция национальной инновационной системы получила широкое 

развитие в большинстве стран – членах ЕС, США, Японии. В целом зарубежный 

опыт показывает, что для успешного формирования национальной инновационной 
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системы в первую очередь нужна политическая воля, опирающаяся на здравый 

смысл, реальные факты и научное предвидение. 

Своими особенностями выделяется инновационная система США. Именно в 

США инновационные процессы появились впервые, и Америка стала родиной 

большинства технопарковых структур, распространившихся в настоящий момент 

во всем мире. К уникальным особенностям модели инновационной системы США 

относят: 

- ориентацию на лидерство в науке; 

- реализация крупномасштабных проектов, охватывающих все стадии 

научно-производственного цикла, как правило, со значительной долей научно-

инновационного потенциала в оборонном секторе [6]. 

В США основными элементами инновационной системы являются небольшие 

венчурные фирмы. Важным звеном инновационного процесса являются 

исследовательские центры и университеты. Существенным фактором усиления 

территориальных инновационных процессов является реализация региональных 

программ научно-технического развития, организуемых администрацией штатов и 

местными властями. Государство определяет приоритеты исследований и 

управляет национальной лабораторной базой. Национальные лаборатории 

проводят фундаментальные исследования в соответствии с национальными 

приоритетами. Национальная инновационная система США является: динамически 

развивающейся, чувствительной к изменениям системой; производительной 

системой; системой ориентированной на предпринимателей и бизнес; системой 

осуществляющей передачу и использующей знания, генераторами которых 

являются её ключевые игроки. 

Основные преимущества инновационной системы в странах Европейского 

Союза – это правильно поставленная система высшего образования, региональная 

структура научных исследований, специфические организации передачи 

технологий малым и средним предприятиям. 

Интересен также опыт деятельности локальных сетей центров по 

распространению инноваций ЕС. Это независимые консультационные организации 

в области технологии и бизнеса, получающие помощь от комиссии по 

предпринимательству. Центры оказывают помощь инновационному бизнесу по 

следующим направлениям: трансфер технологий; коммерциализация результатов 

НИОКР, включая вопросы интеллектуальной собственности; развитие 

адаптационных возможностей компаний к новым технологиям, включая нахождение 

потенциальных партнеров для сотрудничества и содействие контактам между 

ними; осуществление транснациональных инновационных инициатив; 
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распространение информации об инновационной политике Европейского 

Сообщества. В настоящее время насчитывается более 68 центров в 30 странах с 

банком более 1300 новейших технологий. Центры сами образуют сеть, поскольку 

их членами являются около 220 европейских организаций, а в их работе принимает 

участие более 1000 консультантов. Каждый центр является своего рода «окно в 

Европу», позволяющим компаниям и исследовательским институтам 

осуществлять трансфер технологий с другими странами. 

Сеть центров по инновациям в частном секторе преследует основную цель 

– содействие экономическому развитию через поддержку предпринимательства и 

инноваций. В настоящее время действует около 150 центров в 20 европейских 

странах, предоставляющих широкий круг услуг региональным государственным и 

частным организациям для создания малого инновационного бизнеса и 

стимулирования инновационной активности в секторе малых и средних фирм [1]. 

Национальная инновационная модель Финляндии признана одной из наиболее 

эффективной в мире. Всего за пару десятков лет финская экономика 

переориентировалось с природных ресурсов на наукоемкое производство. И 

сегодня Финляндия является одним из общепризнанных лидеров в инновационной 

деятельности. По объему инвестиций в научные исследования Финляндия 

относится к числу ведущих стран мира. Около 80% средств распределяют 

министерство торговли и промышленности и министерство просвещения 

Финляндии. В частности, финансирование вузовской науки (основная доля 

фундаментальных исследований страны и часть прикладных) идет через Академию 

Финляндии. Помимо Академии Финляндии, в финансировании науки участвует еще 

несколько организаций. Так, фонд Sitra, действующий под эгидой парламента, 

работает с молодыми инновационными компаниями как своего рода венчурный фонд 

(а не редко и как фонд фондов) – вкладывает в них от 100 тысяч до 15 млн. евро в 

обмен на 30-40% их акций. Сейчас «в портфеле» Sitra около 70 стартапов. Обычно 

фонд работает с компанией от 3-5 лет, после чего продает ее акции другим 

инвесторам [1]. 

Благодаря специфике своей инновационной модели Италии удается 

сохранять статус мирового поставщика не только многих видов 

потребительской продукции, но современного промышленного оборудования 

среднего технологического уровня. Технологическая политика строится на 

методе «дополняющих инноваций» (покупка и адаптация иностранных новинок). В 

государственном секторе заметна большая концентрация на фундаментальных 

исследованиях, в частном – на прикладных. Около 50% расходов на НИОКР 

осуществляют два десятка крупных компаний. Одна из самых характерных 
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особенностей индустриального развития инновационной системы Италии – 

индустриальные зоны – группы малых и средних инновационных предприятий, 

достаточно плотные, чтобы для взаимной пользы делиться друг с другом 

инновационными идеями, человеческими ресурсами и посредниками и 

субподрядчиками. 

Особая модель характерна для Японии. Отличительной особенностью 

инновационного процесса в Японии является то, что он используется для 

антикризисного развития отсталых регионов. Важно отметить, что в развитии 

японской инновационной системы, как и в других странах, активную роль играют 

государство и крупные промышленные и банковские корпорации, а влияние 

университетов, по сравнению с другими регионами, проявляется более слабо. Для 

стимулирования новых и наукоемких отраслей используются целевые программы. 

Данные программы носят индикативный характер: государственные органы 

занимаются общей координацией деятельности, не задавая частным 

предпринимателям конкретные показатели производства [7]. 

Наконец, в Южной Корее также активно идут процессы создания 

инновационной системы. Страна пытается изменить существующую модель, 

которая является адаптированной моделью США, и действовать по примеру 

успешного опыта развития региональной инновационной системы Японии. В 

странах, где слабо развита система университетов и научных центров, 

стратегия инновационного развития США не будет развиваться успешно [5]. 

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что сфера науки – это 

особая сфера, требующая нестандартных подходов со стороны органов 

государственного управления. Например, при Президенте Франции для координации 

новых идей создан Высший научный совет, исполнительным органом которого 

является Национальное агентство исследований. Совет по науке и технологиям 

есть при Президенте США, при Премьер-министре Японии имеется Совет по науке 

и технике. 

В Украине созданы болем 44 региональных инновационных центра, 57 бизнес-

инкубаторов, 5 центров инноваций и трансфера технологий в системе 

Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, 

прорабатываются вопросы создания технополисов в Автономной Республике Крым 

(«Таврида»), Киеве («Киевская политехника»), Харькове, Одессе. 

В отличие от развитых стран, которые до 85-90% прироста ВВП 

обеспечивают посредством производства и экспорта наукоемкой продукции, 

Украина, занимающая по числу исследователей одно из первых мест в мире, пока 
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развивается без существенного использования результатов научных достижений. 

Доля отечественной наукоемкой продукции составляет около 0,1% на мировом 

рынке высокотехнологичной продукции, который оценивается в 2,5-3 трлн. долл. 

США. Украина представлена на этом рынке преимущественно продукцией АПК и 

авиационной промышленности. 

Таким образом, представленный анализ зарубежного опыта формирования 

национальных инновационных систем весьма интересен. Как представляется, его 

использование в украинских условиях позволит избежать ошибок, неграмотных 

решений в процессе формирования как национальной, так и региональных 

инновационных систем. Особого внимания заслуживает инновационная политика и 

деятельность органов власти управления стран Европейского Союза. Вместе с 

тем, не все аспекты формирования и функционирования инновационных систем 

применимы к современным украинским условиям, поэтому не следует копировать 

зарубежные модели без соответствующего анализа и четкой оценки 

возможностей применения в Украине. 
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Abstract.  Food security is one of the components of national security so requires 

detailed attention to this subject. Proposed theoretical approach stresses the integrity of 

food security system and emphasizes equal attention to economical, social and ecological 

aspects of food security, which means that only taking into account all three listed spheres, 

make possible achieving state of food security.  

Keywords: food security, economical aspect, social aspect, ecological aspect, 

regional policy, regional strategy. 

 

The term "food security" was firstly used by the Food and Agriculture Organization - 

FAO at World Food Summit in Rome in 1996 at which the main issues were achieving food 

security for all and to an ongoing effort to eradicate hunger in all countries, with an 

immediate view to reducing the number of undernourished people to half their present level 

no later than 2015[1]. In 1996 year there were approximately 800 million people throughout 

the world, and particularly in developing countries, who did not have enough food to meet 

their basic nutritional needs.  In 2009 Food and Agriculture Organization - FAO conducted 

research that showed that in 2050 the world population will reach 9.1 billion, which is 34 

percent more than in 2010, this growth will take place in developing countries.  Main social 

and economic factors that cause growth of demand for food is increasing population, 

urbanization and income growth. In order to ensure with food increased urbanized 

population, food production must increase by 70%. [2]. Ukraine cannot stay away of what is 

going to happen since the food crisis that is looming on the entire planet would be a threat 

to all countries and leaders will be those that will be able to ensure their food security and 

will have large amounts of food for export. Therefore, if we will not take measures to ensure 

state of food security, we can experience what is food insecurity in our countries.  

Food security is a task which fulfillment should be resolved comprehensively. From 

our point of view, food security should be understood as stable providing the population with 

food at the rational level under normal conditions of life and in case of emergency (for 

example, war) - at a minimum level, including: the ability of the market to offer a sufficient 

amount of high-quality food (market aspect); the ability to purchase food for all social 
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groups (social aspect); assuring the high quality products (ecological aspect). 

 According to market aspect of food security, attention is accented on ability of the 

market to offer sufficient amount of food, necessary for providing of vital functions of the 

population at any time. This aspect of food security is characterized by a sufficient quantity 

and variety of food available on the market. Important impact on the availability of a 

sufficient quantity and assortment of food on the market makes level of development agro 

industrial complex of the country. As confirmation of the importance of this aspect, scientist 

Berezin O.V. notes that the basis of the agricultural market is production, by domestic 

producers, sufficient amount of agricultural products, which is the basis for the formation of 

food security [3]. In other words, the market aspect of food security is an important basis for 

national security, because first of all in the markets should exist supply of sufficient amount 

and variety of quality food at any time. 

Currently in Ukraine there is such a situation that modern market offers a wide range 

of domestic and imported food products, but not all social groups of populations are able to 

purchase it. For example retired, unemployed and other unprotected social groups do not 

have the economic resources to provide itself with nutritional food. This situation leads to 

the separation of the social aspect of this problem in a separate component.  

In the center of social aspect of food security lays ability of the population to 

purchase the necessary food for all social groups in order to ensure rational nutrition. 

Notable explorers Conway G. and E. Barber expressed the following statement regarding 

developing countries: food security, defined as a permanent guarantee the public access to 

the necessary amounts of food to maintain an active and healthy life is unsecured in 

developing countries, most due to lack of purchasing power of consumers than instability of 

global food security [4]. According to a study conducted by the U.S. government in 2009 

among the 66 countries part of the cost on food in the Ukrainian average monthly expenses 

is 42.1%, and the value of this indicator in Ukraine is second in Europe and fourth in the 

world after Indonesia (43%), Belarus (43.2%) and Azerbaijan (46.9%). The structure of 

expenses on food indirectly reflects the level of social prosperity in the country, experts say. 

The greater the share of expenditure on food, the poorer state. According to the U.S. 

Government Research and Eurostat, the majority of EU countries have food costs from 10% 

to 22% [5]. 

For today the issue of food quality has become more important as imported goods fill 

Ukrainian markets. Unfortunately, the imported products marked with its poor quality and 

cause massive poisoning and disease. This approach does not lose its actuality, because 

significant territory of our country has suffered from the Chernobyl AU. Necessary to 

provide people with food that would deduce radionuclide for maintaining a healthy life. The 

problems of Ukrainian food market are the large number of low quality food because of 

active use of genetically modified organisms, inorganic chemicals, stimulants, flavorings, 

artificial dyes, recycled products. 
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Low quality nutrition negatively affected the demographic situation in Ukraine - 

increased mortality and decreased fertility. Since the early 90s Ukraine entered a period of 

depopulation, which continues until now. The ecological component of food security is to 

provide people with high quality products as one of the main components of social welfare. 

Quality of food affects not only the physical well-being, but also the psychological health of 

the population. Therefore, this aspect deserves attention by scientists, without it the state of 

food security will not be achieved. Under safety of food for human consumption understand 

harmless food, and also support the view of Francois Mania: "safe considered any product 

that under normal or reasonably foreseeable conditions of use including expiration date, or 

does not present any risk, or minimal risk that considered as acceptable, and it must comply 

with the high level of health and safety "[6].  

Academic Berezin A.V. also stresses the importance of the ecological approach to 

ensure the state of food security:"in order to prevent the crisis in the global food system, we 

should not only establish production and control it according to the needs of society in order 

to ensure food security, but also promptly identify potential threats in the food sector. 

Therefore, it is necessary accept strong measures to restore soil fertility, the formation an 

agricultural policy that was instrumental in restoring of the ecological and economic 

environment" [7]. We consider that food security is a task which fulfillment must be solved 

comprehensively. In our opinion  under term  food security should be understood stable 

providing of population with food on a rational level under normal living conditions  and in 

case of extraordinary situations (ex. war) at minimum, including: ability of the market to 

offer sufficient quantity of  food,  opportunity to purchase food for all social groups, 

ensuring the required quality of goods. This separation of the components is arbitrary, since 

food security cannot be seen only as providing high quality food, availability of food on the 

market or as access to food of all social groups.  

Food crisis in the modern world undermines the health of more than 1 billion people. 

Directly threatens a quarter of the population of developing countries, normal living and 

working conditions in these countries, as well as 5 % of the population in developed 

countries. According to data of United Nations Organization, over the last two decades due 

to malnutrition and hunger died annually about 50 million people. The most difficult situation 

with the provision of food are in forty of the poorest countries that are part of the so-called 

"famine zones" covering of equatorial Africa and Southeast Asia [8]. Therefore, food 

security is very import issue nowadays; countries have not only take care about their own 

state of security but also help other to struggle with this hunger all over the world.  
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Аннотация. В работе проведен анализ основных элементов системы 

обеспечения развития креативной экономики в регионах Украины: 

законодательного, кадрового, материально-технического, финансового, и 

информационного. Оценка состояния системы обеспечения функционирования 

креативных индустрий позволила автору определить основные проблемы и 

возможные пути ее совершенствование на пути к формированию качественной 

креативной среды в регионе. 

Ключевые слова: креативная экономика, креативные индустрии, система 

обеспечения. 

 

Опыт развития ведущих стран мира, в посткризисный период подтвердил, 

что развитие креативной экономики, формирование качественной культурной 

политики, основанной на достижениях историко-культурного наследия и 

традиционной культуры, становится реальным инструментом в борьбе с 

экономическим кризисом.  

Сохранение национальной культурной самобытности и идентичности 

украинских регионов важно и с той точки зрения, что доминирование иностранного 

массового культурного продукта препятствует становлению и развитию 

отечественного культурного пространства и формированию собственного 

креативного имиджа.  

С целью наиболее эффективного государственного управления в сфере 

креативной экономики в Украине необходимо не только учитывать специфику ее 

развития в национальном пространстве, а также выяснить и проанализировать 

систему ее обеспечения и функционирования, по основным аспектам: нормативно-

правовом, материально-техническом, финансовом, кадровом и информационном.  

Главная правовая проблема развития креативной экономики, заключается в 

том, что действующее законодательное поле четко не определяет сферу 
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креативных индустрий. В связи з чем, законотворческая деятельность 

государства в этом направлении, становится бессистемной, непоследовательной 

и отстающей от потребностей креативных индустрий.  

Но важнейшим аспектом развития креативной экономики должно стать 

надлежащий уровень защиты прав интеллектуальной собственности. Это 

связано, прежде всего, с тем, что идеи и знания становятся частью торговли. 

Большая часть стоимости новых высокотехнологичных продуктов, зависит от 

значительного объема изобретательства, инноваций, исследования, дизайна и 

тестирования. Ценность товаров креативной экономики определяется, прежде 

всего, информацией и содержанием, которые они несут в себе. 

Но формирование и развитие законодательной базы - это лишь первый шаг к 

созданию адекватной системы охраны прав интеллектуальной собственности в 

Украине. Нужно практическое использование этих актов.  

Отсутствие надлежащей защиты интеллектуальной собственности 

может быть серьезным ограничением для развития креативных индустрий, 

поскольку увеличивает риск получения убытков от несанкционированного 

использования креативных, творческих идей, научных и технологических 

достижений. С другой стороны, формирование механизма обеспечения защиты 

прав интеллектуальной собственности,  значительно ограничивает общий доступ 

к произведениям и изобретений креативной экономики, а в результате снижается 

спрос на такие товары, теряется общественная выгода от их использования.  

И так, основными проблемами в сфере законодательства креативных 

индустрий являются: несогласованность различных нормативно-правовых актов; 

отсутствие единого документа, унифицирует законодательство о креативных 

индустриях; долгосрочная ратификация международных договоров; отсутствие 

имплементации норм международных договоров, в сфере креативного развития,  в 

действующее законодательство Украины.  

Формирование единого правового поля развития креативной экономики в 

Украине важно и с той точки зрения, что оно позволит урегулировать проблемы 

финансового обеспечения ее развития. 

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что бюджетное 

финансирование, как на государственном, так и на региональном уровне, является 

необходимой составляющей развития креативной экономики. При этом огромное 

внимание уделяется не столько прямому выделению бюджетных средств, сколько 

разработке системы льгот для креативных индустрий.  

Система финансового обеспечения развития креативной экономики в 

регионе должна предусматривать формирование и использование финансовых 

ресурсов за счет оптимизации соотношения всех его форм (бюджетного 

финансирования, кредитования, инвестиционного финансирования, спонсорства и 
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других источников доходов) и позволять создать такие объемы финансовых 

ресурсов, способных обеспечить формирование благоприятной креативной среды в 

регионе.  

Основной проблемой бюджетного финансирование креативной экономики в 

регионах Украины являются: недостаточность бюджетных ресурсов; отсутствие 

детализации программ и планов, финансируемых государством в сфере креативных 

индустрий; отсутствие общественного контроля выполнения государственных 

заказов, планов и программ; незначительная роль схем, ориентированных на 

конечный результат, а не на содержание учреждений. Возможным решением таких 

проблем станет рационализация сети подведомственных учреждений, по которым 

осуществляется распределение бюджетных средств, осуществление расчета 

баланса финансовых ресурсов государства и совершенствование на этой основе 

бюджетно-финансовых и денежно-кредитных предложений экономики Украины. 

Наряду с прямым бюджетным финансированием креативных индустрий, в 

Украине используется схема финансирования культуры по средствам 

государственно целевых программ. Такая система финансирования позволяет 

объединить государственные, региональные, местные, и негосударственные 

ресурсы. Однако имеет место быть  необоснованное значительное количество 

таких программ, вследствие чего, снижается эффективность их реализации из-за 

разбросанности выделяемых финансовых ресурсов.  

Очевидно, что в условиях активизации сотрудничества рыночной экономики, 

развитие креативных индустрий не может обеспечиваться исключительно за 

счет источников бюджетного финансирования. Все большую роль в 

финансировании занимают кредитование и инвестиции.  Однако сегодняшний 

внешнеполитический и экономический кризис в Украине ограничивает получение 

таких средств  в надлежащем объеме. Это связано с высокой стоимостью 

кредитных средств, ограничением спроса и предложения на кредитные ресурсы, 

преобладание краткосрочных средств в ресурсной базе банков не позволяющих 

обеспечить долгосрочные проекты и модернизацию креативной инфраструктуры. 

Что касается инвестирования, то отсутствие четкой и последовательной 

приоритетной государственной и региональной инвестиционной политики, а 

также отсутствие международных стандартов гарантирования и страхования 

инвестиционных рисков, низкий уровень защиты инвесторов не позволяет 

обеспечить приток инвестиций развития, особенно международного капитала. 

С целью снижения негативных тенденций в сфере финансирование важной 

задачей является формирование четкой и слаженной инвестиционной политики 

государства и законодательство страны в целом. Иностранным инвесторам 

необходима юридическая и правовая защита своих средств и объектов 

инвестирования, предоставления экономических гарантий от правительства. 
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Наличие большого количества законодательных актов и постановлений, которые 

противоречат друг другу, приводят к путанице при решении спорных вопросов, то 

есть надо сформировать устойчивое и предсказуемое правовое поле. Кроме того, 

необходимо предоставить правовую финансовую защиту таким финансовым 

процессам как кредитование и страхование рисков, пересмотреть налоговую 

систему, в приоритетных отраслях экономики предоставить льготы на начальных 

этапах деятельности предприятия для его дальнейшего развития.  

Поддержка развития креативной экономики со стороны частного сектора 

может стать одним из решающих факторов выживания и развития организаций 

культуры, особенно в регионах. При этом важно, чтобы государство оставалось в 

роли одного из партнеров культуры, позволяя свободно развиваться отношениям 

культуры и бизнеса [2]. Именно поэтому требованием современности становится 

формирование многоканальной системы финансирования креативной экономики. 

Основой которой должно стать снижение нагрузки на бюджет, в том числе и 

местный, и консолидации финансовых ресурсов из различных источников и 

использовании их в соответствии с потребностями развития территорий, 

направленной на сохранение культурного наследия и поддержки инноваций в 

культурной сфере, а также их доступности широкому кругу субъектов креативной 

экономики.  

Одновременно, качественная система финансирования функционирования 

креативной экономики обеспечит улучшение ее материально-технического 

обеспечения. При этом материально-техническое обеспечение рассматриваем не 

только с позиции обеспеченности соответствующими ресурсами креативных 

индустрий, но и с учетом формирования надлежащей инфраструктуры креативной 

экономики в целом.  

И хотя сеть учреждений культуры, объектов культурного наследия в 

Украине достаточно широка, однако, замечаем ее техническую и моральную 

устарелость, отсутствие инициатив представителей власти и бизнеса в 

сохранении культурного наследия региона и совершенствовании 

инфраструктурного обеспечения креативных индустрий.  

Вместе с тем, учитывая, что в составе креативной экономики особое 

место занимают секторы с высокой степенью инновационости,  особого внимания 

уделяем качеству инновационной инфраструктуры, способной обеспечить 

создание и реализации инноваций.  

Основная проблема обеспечения инновационной деятельности в рамках 

функционирования креативной экономики заключается в отсутствии единого и 

неразрывного цепи инновационного процесса по принципу «образование-

технологии-производство». Неэффективная административно-организационная 

структура управления научно-технической и инновационной деятельностью не 
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обеспечивает надлежащего уровня качества креативных товаров и значительно 

усложняет доступ потребителей к ним. К тому же ситуация усложняется и 

значительными разрывами между начальными стадиями научных исследований и 

внедрением новейших технологий в производство. С этой позиции каждое звено 

инновационной цепи - от фундаментальных исследований до их коммерциализации - 

должна быть усовершенствована и усилена на каждом этапе реализации 

региональной стратегии креативного развития.  

Преодолеть такие негативные тенденции можно за счет формирования в 

регионе технологических кластеров, бизнес-инкубаторов, технопарков. Важным 

является своевременная и адекватная реакция субъектов креативного 

предпринимательства к потребностям креативной экономики, изменений в 

экономике и способность приспособиться к ним. Реализация таких инициатив 

будет способствовать не только повышению технологичности производства, 

обеспечивая преобразование инновационных идей в новые продукты и услуги, но и 

обеспечивать экономическую, социальную и территориальную сплоченность.  

Не менее важным в системе обеспечения развития креативной экономики 

является наличие креативного класса, как называют их зарубежные исследователи 

креативной экономики, «людей новой формации». Главной особенностью 

представителей креативного класса является их готовность принимать и 

осваивать новации и изменения, которые несет с собой глобализация и новая 

экономика.  

Поэтому на данном этапе первоочередной задачей становится 

формирование условий, привлекательных для притока квалифицированных 

профессионалов из-за границы и содержание местных талантов от соблазна 

поиска более подходящего креативного климата.  

Ч. Лэндри отмечает, что создание в регионах благоприятных условий для 

развития креативного класса способствует укреплению человеческого 

потенциала, созданию культурной и туристической привлекательности 

территорий, развития инфраструктуры, привлечению в регионы инвестиций [1, 

c.57-59]. В этом контексте первоочередной задачей власти является 

качественное управление креативными ресурсами. 

Стратегическое значение для креативной экономики имеет также степень 

владения высокими технологиями. В этом контексте следует обратить внимание 

на культурную, эстетическую и технологическую подготовку населения. Поэтому 

важным остается вопрос способности потребителей пользоваться такими 

новинками и разработками, степени их образованности, уровня культурно-

эстетического вкуса. На потребительском уровне необходимо владеть 

информационными и коммуникационными технологиями, чтобы иметь доступ к 

новым креативным товарам и услугам.  
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Формирование в регионе креативной экономики требует также повышения 

уровня информационного обеспечения. Поэтому важной задачей регионов 

становится оперативное комплексное удовлетворение информационных 

потребностей экономических субъектов и отдельных лиц на основе высокой 

релевантности, содействие активизации процессов генерации знаний и развития 

экономики.  

В этом контексте важно обеспечить не столько максимальную, сколько 

эффективную информационную осведомленность субъектов креативной 

экономики. Формирования соответствующего информационного поля позволит 

объективно оценить возможности реализации креативных проектов и на этой 

основе не только повысить интерес к регионам, но и создать их новые 

конкурентные преимущества.  

Одновременно актуальность качественного информационного обеспечения 

креативной экономики в регионе усиливается с ростом технологических 

разработок, активизацией внедрения результатов научных исследований в 

материальное производство, выдвигает новые требования к информации и 

организации процесса удовлетворения информационных потребностей. Кроме 

того, наличие надлежащего информационного пространства, информационных 

ресурсов, развитой информационной инфраструктуры и информационных 

технологий в значительной степени влияют на уровень и темпы социально-

экономического, научно-технического и культурного развития [3].  

Новые технологии меняют не только способы производства продуктов и 

услуг, но и создают новые возможности для реализации гражданских прав, 

самореализации личности, получения знаний, воспитания нового поколения и его 

досуг.  

Развитие информационно-коммуникационных технологий в рамках 

креативной экономики региона рассматривается как одно из важных направлений 

реализации общенациональной стратегии развития. Система информационного 

обеспечения креативной экономики позволяет не только потребителям 

креативных товаров и услуг свободно получать их, но и позволяет производителям 

таких товаров отвечать требованиям времени, обеспечивая максимальные темпы 

обновления продукции и технологий.  

Очевидным становится то, что основным недостатком существующей 

системы обеспечения развития креативной экономики в регионах Украины 

становится несовершенство ее законодательного поля, которое влечет за собой 

несогласованность других элементов системы обеспечения региональной 

креативной экономики. По этой причине формирования региональной креативной 

экономики становится задачей общегосударственного значения, к выполнению 

которой должны быть привлечены, в соответствии со своей компетенцией, все 
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органы исполнительной власти. Обеспечение же эффективности их деятельности 

в указанной сфере возможно только при условии налаживания координации и 

целенаправленного объединения усилий государственных органов Украины. Ведь 

полноценное развитие креативной экономики возможно только в демократическом 

государстве при соблюдении прав и свобод населения, прежде всего свободы 

творчества.  

Таким образом, обеспечение базовых условий, необходимых для развития 

креативной экономики в регионе формирует новые возможности экономического 

роста, повышает конкурентоспособность регионов на международной арене, 

обеспечивает надлежащий уровень жизни населения. Формирование на этой 

основе позитивного имиджа регионов будет способствовать решению как 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач, так и внутренних социально-

экономических проблем. Поэтому обеспечение положительного международного 

имиджа регионов Украины, через развитие у них креативной экономики является 

важным средством защиты и продвижения ее национальных интересов, а также 

повышение успешности страны на международной арене. Именно поэтому 

способность регионов к формированию креативной среды приобретает характер 

ключевой детерминанты социально-экономического развития. 
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Опчт реализафии принфипов Акта малого бизнеса в 

странау ЭС как предпосчлка развитиы 

предпринимателшства в регионау Украинч 

 

Франчук Ю.О., аспирант, Луцкий национальный технический университет 

 

Опыт стран-ЕС, где малый бизнес занимает передовые позиции по показателям 

занятости и товарном обороте, чрезвычайно важен для стран, ставших членами 

Европейского Союза недавно, странах Восточного партнерства или тех, которые 

взяли курс на евроинтеграцию, таких как Украина. Поэтому, важно исследовать 

инструменты внедрения Акта малого бизнеса в развитых странах и выявить те, 

которые могут быть использованы другими государствами.  

 

Ключевые слова: малый бизнес, малое предпринимательство, Акт малого бизнеса, 

Индекс политики по МСП 

 

Основой региональной и местной политики по содействию развитию малого 

предпринимательства в ЭС стали 10 принципов, определенных Актом малого 

бизнеса для Европы, принятым в 2008 году [8]. ЕС занимается финансированием 

проектов по стимулированию развития МСП и реализации принципов Акта малого 

бизнеса и в странах, не являющихся членами Союза, например, в Украине, где 

реализуются такие проекты как «Поддержка развития деловой способности 

украинских МСП - международное измерение 2008-2009», «Гармонизация системы 

государственных закупок Украины со стандартами ЕС 2013-2016», «Поддержка 

политики регионального развития Украины 2013-2016» и другие. В рамках данных 

программ осуществляется улучшения государственной политики в сфере 

поддержки развития МСП, обучение предпринимателей, проведение региональных 



 

880 

 

тренингов, распространения европейских моделей и эффективных методов 

поддержки МСП, налаживание коммерческих связей с европейскими компаниями и 

т.п.  

Следует отметить, что в 2010 году в Украине было издано распоряжение 

Кабинета Министров «Об утверждении плана мероприятий по внедрению 

принципов Акта по вопросам малого бизнеса для Европы» на 2010-2011 гг. В 

основном, оно касалось разработки нормативно-правового обеспечения и 

методических рекомендаций по семи приоритетным направлениям. Однако, в 2012 

году по Индексу политики по МСП, которым оценивается ход реализации Акта 

малого бизнеса для Европы среди шести стран Восточного партнерства, Украина 

заняла одну из худших позиций по внедрению 10-ти основных принципов (рис.1) [3], 

что свидетельствует о недостаточной эффективности проведенных 

мероприятий. 
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Рис.1 Баллы Украины в контексте реализации 10-ти основных принципов Акта малого бизнеса для 

Европы [3] 

(1-обучение навыкам предпринимательства и предпринимательство женщин, 2 банкротство и 

вторая возможность для МСП, 3 правовые основы разработки политики относительно МСП, 4 - 

операционная среда деятельности МСП, 5а - услуги поддержки и создания МСП, 5б - 

государственные закупки, 6 - доступ МСП к финансированию, 7 - стандарты и техническое 

регулирование, 8а - навыки предпринимательства, 8б - инновационная политика относительно МСП, 

9 - МСП в зеленой экономике, 10 - интернационализация МСП) 

 

Поэтому, стоит остановиться на характеристике подходов к 

осуществлению региональной политики в области стимулирования развития 

малого предпринимательства отдельных европейских государств [6]: 
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1 Создание благоприятной среды для предпринимателей и семейного 

бизнеса, достижения синергетического эффекта от их деятельности, 

пробуждение интереса к предпринимательской деятельности. Кроме того, 

распространенными в Европе являются наставничество (менторство), целевые 

консультации на всех этапах жизненного цикла предприятия, а также поиск 

бизнес-преемников. Значительное внимание уделяется предпринимательскому 

образованию в школах и вузах, содействию творчеству и готовности идти на 

риск, усилению сотрудничества между университетами и региональными МСП.  

В регионе Валлония (Бельгия), создан парламент МСП, цель которого - 

определение потребностей малого предпринимательства (на ежегодных 

пленарных заседаниях с участием предпринимателей), приоритетов и конкретных 

мероприятий на следующий год, осуществление контроля за их выполнением. 

На территории Англии было создано 24 предпринимательские зоны, в 

которых предприниматели могут воспользоваться разнообразными налоговыми 

льготами и упрощениями. Еще одним нововведением является создание 

университетско-предпринимательских зон - специфических географических 

районов, основанные на взаимодействии партнерств местных предприятий, 

университетов и других заинтересованных сторон. Их основной целью является 

активизация участия университетов в местном развитии, стимулирование 

построения бизнес-пространства и бизнес-инкубаторов, которые смогут принять 

новые высокотехнологичные предприятия на ранних стадиях их развития, которые 

в дальнейшем делиться экспертными знаниями в университетах, вызывая их рост и 

процветание. 

Главным учреждением, осуществляющим управление развитием малого 

предпринимательства в Германии является Министерство экономики и 

технологий, которое предоставляет Финансовую помощь предприятиям (через 

федеральный банк KfW), поддержку предпринимательским начинаниям женщин, 

развитию культурной и креативной индустрий. Министерством был разработан 

ряд брошюр, онлайн ресурсов, мобильное приложение для начинающих 

предпринимателей, реализуется инициатива «The EXIST гранты» (поддержка 

студентов, выпускников и ученых в учреждении ими собственного дела); 

инициативы «Германия - нация предпринимателей», «Nexxt-change» - объединяет 

начинающих предпринимателей, которые хотят взять на себя дело, с теми, кто 

ищет преемников; «The Innovative ICT» - соревнования начинающих 

предпринимателей в секторе инновационных информационных и коммуникативных 

технологий; «Предпринимательский дух в школах» - онлайн ресурс с материалами 
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для преподавателей; «Be Boss» - он-лайн бизнес-игра для школьников; инициатива 

«Сеть для цифровой грамотности в бизнесе» и т.д [9]. 

Во Франции наиболее характерной особенностью является формирование 

полюсов конкурентоспособности, организуемые вокруг объединений фирм, научно-

исследовательских центров и вузов, объединенных с целью достижения 

синергетического эффекта через кооперацию в инновационных проектах. 

На территории Польши действует 14 специальных экономических зон и несколько 

десятков промышленно-технических парков. Польское агентство развития 

предпринимательства поддерживает МСП, инновации и развитие кластеров. В 

Испании в 2006 году также было введено в действие программу национальных 

кластеров и программы поддержки инноваций в МСП в рамках Плана 

стимулирования предпринимательства [5]. Программы кластерного развития, в 

целом, распространены во всех странах Европейского Союза. 

2 Достижение уверенности, что честные предприниматели, которые стали 

банкротами один раз, имеют право на второй шанс. На региональном уровне 

проводятся информационные кампании относительно таких возможностей, но 

главная задача органов региональной и местной власти - превентивная функция, 

т.е. обеспечение предоставления своевременной помощи в проблемные для 

компании моменты, для того, чтобы избежать банкротств. Примером такой 

помощи является Система раннего предупреждения (создана в г.Орхус, Дания) - 

сеть экспертов, работающих на добровольной основе в режиме онлайн и 

региональных центрах развития, предоставляющих бесплатную, конфиденциальную 

и профессиональную помощь компаниям в условиях кризиса, помогая им или вернуть 

их рентабельность или инициировать упорядоченное банкротство.  

3. Реализация принципа «сначала думай о маленьких», уменьшения 

административных барьеров. Например, в регионе Сардиния (Италия) внедрена 

инициатива «Стать предпринимателем одним кликом» - интернет-платформа, 

которая объединяет все административные органы, ответственные за 

утверждение новых предприятий: предприниматель подает заявку и ждет ее 

обработку. Еще однин фактор, стимулирующий развитие малого 

предпринимательства в ЭС - чрезвычайно мощная система онлайн-ресурсов, 

которые предоставляют консультации на всех этапах развития предприятия, от 

поиска источников финансирования в зависимости от локальной составляющей к 

подключению к электросетям и обмене опытом между успешными опытными 

компаниями и компаниями-новичками.  
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В Германии функционирует Ассоциация малого и среднего бизнеса - 

политически независимая ассоциация, обслуживающая все коммерческие отрасли и 

профессии, и представляющая интересы малого и среднего бизнеса в политике, в 

отношениях с административными органами, профсоюзами и крупными 

компаниями, которая борется за улучшение политических и экономических условий 

для малого бизнеса на всех уровнях, влияет на принятие юридических законов и т.д. 

[1].  

4 Обеспечение реакции и соответствия действий государственных органов 

потребностям МСП. Ключевой идеей реализации этого принципа является 

внедрение систем электронного правительства и единого окна. В итальянском 

регионе Ломбардия создан дискуссионная площадка SBALombardiaLab, где 

предприниматели и их ассоциации вместе с экспертами обсуждают вопросы, 

касающиеся МСП, разрабатывают предложения и проекты, которые в конечном 

итоге будут воплощены в политических инициативах и законодательных 

предложениях.  

5 Адаптация инструментов государственной политики потребностям МСП, 

содействие их участию в процедурах государственных закупок. Региональные и 

местные органы власти способствуют разделения общего объема 

государственного контракта на лоты, что делает возможным участие МСП в 

тендерах и выполнении заказов; осуществляется презентация услуг региональных 

МСП крупным компаниям. Кроме того, организуются интернет-порталы, где все 

зарегистрированные стороны могут следить за открытыми тендерами (Public 

Procurement Marketplace (Бранденбург); Платформа госзакупок (Северная Рейн-

Вестфалия)). В Великобритании создана единая электронная база государственных 

контрактов «The Contracts Finder», что является абсолютно бесплатной для малых 

предприятий и обязательной для всех государственных ведомств. 

6. Облегчение доступа МСП к финансированию. Регионы, которые в ЕС сами 

ответственны за распределение средств по программам структурного Фонда ЕС, 

имеют много возможностей для направления их на развитие МСП. Мощным 

источником финансового обеспечения развития малого предпринимательства 

является система банковского кредитования. Например, в Великобритании 

существует программа, по которой проценты по кредиту на сумму 5-100 тыс. 

фунтов, что предоставляется на 5 лет, составляют 15-17% и взимаются не с 

суммы кредита, а с годового оборота фирмы. Также, чрезвычайно развитой 

является система государственного гарантирования кредитов [10]. В 2012 году 

был создан Деловой банк Великобритании, основным направлением работы 
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которого является управление правительственными программами, 

способствующих доступа малых предприятий к источникам финансирования [4].  

Каждый регион Германии имеет собственный банк развития, способствует 

доступу региональных МСП к займам на развитии бизнеса [7].  

7. Помощь МСП в получении привилегий от Единого рынка. Европейская 

предпринимательская сеть объединяет около 600 организаций поддержки бизнеса 

из более 50 стран, оказывающих квалифицированную помощь предприятиях в 

реализации их бизнес-целей, выходе на международные рынки, поиска иностранных 

партнеров, существующих и потенциальных возможностей финансирования.  

8. Содействие повышению квалификации в МСП и всех формах инноваций, 

проведению исследований. Например, В Германии реализуется кластерная 

инициатива «предпринимательские регионы» и «передовые исследования и 

инновации», направленные на развитие новых земель. Шведское агентство 

развития инноваций играет важную роль в поддержании бизнес и инновационного 

развития, реализуя Программу ведущих центров (долгосрочное финансирование 

инновационных проектов) и Институтской ведущих центров (создание 

международных научно-исследовательских в передовых отраслях для будущего 

роста Швеции).  

9. Содействие МСП в преобразовании экологических вызовов на 

возможности, ведь большая часть экологически чистых продуктов и услуг в Европе 

реализуется именно малыми предприятиями.  

10. Содействие экспортной деятельности МСП. Каталонский программа 

«Начни экспорт» (Испания) направлена на помощь предприятиям в разработке их 

экспортной стратегии, восполнение недостатка во времени, человеческих и 

финансовых ресурсах.  

Правительство Франции поддерживает экспортную деятельность МСП, 

прежде всего, через Министерство экономики, промышленности и занятости, а 

также, международное агентство по развитию бизнеса Ubifrance, которое 

обеспечивает информацию из внешних рынков, сопровождает французские 

компании в области международной торговли и предоставляет займы на 

расширение бизнеса. Главной целью OSEO, правительственного агентства, 

управляемое совместно Министерством экономики и Министерством высшего 

образования и исследований является обеспечение МСП займами на поддержку 

инноваций и развития. Объединение торгово-промышленных палат Франции 

оказывает поддержку французским МСП на внешних рынках. Кроме того, во 
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Франции внедрен ряд инициатив: предоставление возможности молодежи 18-28 

лет работать на отечественных МСП за рубежом (6-24 месяца), а зарплату 

получать от французского правительства; компенсация расходов отечественных 

предприятий на участие в международных выставках; бесплатное обучение в 

рамках программ наращивания потенциала; персонализированные услуги разведки 

рынка, местной рекламы и т.п. [7]. 

Основными инструментами прямой правительственной поддержки 

экспортной деятельности малых и средних предприятий в Германии являются 

льготные кредиты, кредитные и инвестиционные гарантии и «Программа МСП - за 

рубежом», что реализуется KfW. Немецкое правительство финансирует участие 

отечественных компаний в международных ярмарках, способствует привлечению 

прямых иностранных инвестиций. Каждый регион разрабатывает также 

собственную программу содействия экспортной деятельности. Например, Бавария 

имеет представительство в Нью-Йорке, что спонсирует ярмарки и другие 

события, где будут представлены интересы баварских предприятий [7]. 

Конечно, в условиях ограниченных ресурсов, у стран нет возможности 

реализовывать затратные инструменты, такие как предоставление финансовой 

помощи и т.д. Но такие меры, как создание онлайн платформ, консультации МСП, 

предпринимательское образование в школах и ВУЗах, усиления сотрудничества 

между предприятиями и университетами, их привлечения к обсуждениям 

региональной политики, к участию в международных ярмарках, выполнению 

государственных заказов, не требуют значительных инвестиций, но могут 

значительно улучшить предпринимательскую среду в стране. 

1. BVMW – The German association for small and medium-sized business: 

http://www.bvmw.de/service/sprachen/gb.html. 

2. Европейская хартия малых предприятий, European Comission, 2000. 

3. Индекс политики по МСП: Страны восточного партнерства, OECD, 2012. 

4. Making it easier to set up and grow business, Правительство Великобритании, 

https://www.gov.uk/government/policies/making-it-easier-to-set-up-and-grow-a-business--

6/supporting-pages/getting-banks-lending. 

5. Regional Development Policies in OECD Countries, OECD, 2010.  

6. Regional Implementation of the SBA, European Comission, 2014. 

7. Small and Medium-Sized Enterprises: US and EU Export Activities, and Barriers and 

Opportunities Experienced by US Firms, US International Trade Commission, 2010. 

8. Small Business Act for Europe, European Comission, 2008.  

9. Start-up Guide for Germany, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2014. 

10. Уланова М. Малый бизнес по-английски, EXRUS.eu, 2011.
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В докладе проанализирована концепция интрамаркетнига, как современная 

авторская концепция маркетинга. В работе изложены теоретические истоки и 

обоснование, основные положення, категории и методологические подходы данной 

концепции. Также изучены вопросы теоретической обоснованности и 

практической применимости данной маркетинговой концепции. 

 

 

Ключевые слова: интармаркетинг, когнитивная психология, теория сложных 

систем, когнитивный эфир, когнитивные детерминанты, идентичность, 

когнитивные конфигурации. 

 

 

В последние десятилетия многие мировые рынки подверглись значительным 

структурным изменениям. Одним из наиболее сильных и влиятельных тенденций 

является миграция ценности, которая подразумеват собой постепенный процес 

падения доходности сфер сырьевых отраслей и рост доходности в сфере услуг. 

Классичеким примером этого процесса является рост цены кофейных зерен в 

зависимости от того, объектом продажи чего они выступают. В частности, по 

ценам международных товарных бирж стоимость кофейных зерен в расчете на 

одну чашку кофе составляет несколько центов (кофейные зерна как сырье). 

Расфасованные и упакованные кофейные зерна в магазине из расчета на чашку 

будут стоить несколько десятков центов (кофейные зерна как сырье). Цена чашки 

кофе в недорогой кофейне составляет около 1 дол. США (кофе как услуга), в тоже 

время в хорошей кофейне, например в Венеции, такая же чашка кофе может 

обойтись 15 дол. США (кофе как составляющая впечатления) [1, с. 7]. Эту же точку 



 

 

 

887 

зрения обосновывает в своей книге «Бизнес в стиле шоу. Маркетинг в культуре 

впечатлений» Бернд Шмитт, Дэвид Роджерс и Карен Вроцос, утверждая, что 

компании, работающие на абсолютно разных рынках, осознают, что компании 

порывают со скукой одностороннего общения и выбирают сильные впечатления, 

чтобы удивить и увлечь свою аудиторию [2, с.8]. Поэтому в научной и бизнес-среде 

активизируется процесс поиска новых конкурентных преимуществ маркетинге, в 

том числе, за счет использования инструментария других областей знаний. 

В этой связи, в сфере практического и теоретического маркетинга 

значительно возрастает интерес к использованию психологических концепций в 

целом и отдельных инструментов в частности. Стоит заметить, что маркетинг, 

как научная дисциплина, изначально сформировался под сильным влиянием 

психологических подходов разного рода, однако нынешний этап его развития 

характеризуется применением методов психологии в новых направлениях и в 

гораздо более основательной и глубокой форме. В данной работе рассмотрена 

новая концепция маркетинга, созданная в соответствии с доминируещей в 

прогресивной среде теоретиков и практиков маркетинга холистической 

парадигме, согласно которой в маркетинговой политике необходимо учитывать 

все аспекты деятельности организации, без формального разделения на «важные» 

и «неважные».  

Целью данного доклада является анализ интрамаркетинга как концепции 

маркетинга с точки зрения теоретической обоснованности и практической 

применимости. 

Интрамаркетинг – это практика маркетинга, основанная на целостном 

взгляде на вещи [3]. Основой для создания данной концепции послужили, наряду с 

маркетинговой теорией, когнитивная психология и теория сложных систем 

(синергетика).  

По определению Р.Л.Солсо когнитивная психология включает то, как люди 

получают информацию об окружающем мире, как эта информация 

интерпретируется человеком, как сохраняется в памяти и превращается в знания, 

и как эти знания влияют на наше внимание и поведение [4, с. 27]. Когнитивный 

поход акцентирует внимание на процесах мышления, познания, восприятия, 

интерпретации полученных знаний, то есть на процесс мышления. Теория сложных 

систем или синергетика – научная дисциплина, в рамках которой изучается такое 

совместное действие отдельных частей какой-либо неупорядоченной системы, в 

результате которого происходит самоорганизация – возникают макроскопические 

пространственные, временные или производственно-временные структуры, 

причем рассматриваются как детерминированные, так и стохастические 

процессы. Изучается и обратное явление – переход от упорядоченного состояния к 
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хаосу [5, с.4]. Попросту говоря, данная наука изучает закономерности 

существования и развития сложных систем и методы воздействия на них. 

Благодаря применению теоретических положений и методологического 

инструментария из этих областей знаний авторам концепции удалось создать 

комплексный прикладной подход к построению маркетинговой деятельности 

организации нового типа. Как утверждают сами авторы, данная концепция не 

претендует на роль новой парадигмы, ее задача обогатить арсенал специалистов 

в области маркетинга и мотивировать к применению нестандартных подходов в 

данной сфере. Разработчиками данной концепции являются Роман и Елена 

Уфимцевы, основатели маркетингового агенства ER (г. Калининград, Российская 

федерация). Как утверждают авторы, данная концепция родилась, как результат 

определенной систематизации накопленного практического опыта в области 

маркетинга. 

Стоит заметить, что «интрамаркетинг» далеко не единственная 

концепция, которая была сформирована на стыке когнитивной психологии и теории 

сложных систем. Ее ключевым отличием от подобных теорий является ее 

прикладной характер и конкретный методологический инструментарий.  

Объектом влияния интрамаркетинга является внутренняя среда 

организации во всех ее составляющих частях и проявлениях. Подобная 

направленность объясняется тем фактом, что корректирующие мероприятия, 

осуществялемые внутри организации, являются более еффективными и требуют 

меньших финансовых затрат. Данная концепция создана, прежде всего, для 

практического применения на предприятиях сферы малого и среднего бизнеса. 

Авторы не ставили цели обосновать значение данной концепции в научных кругах, 

отдавая предпочтение признанию в узкой профессиональной среде. По этой 

причине до сегодняшнего дня данная теория не поддавалась основательному 

теоретическому анализу.  

В основе концепции интрамаркетинга лежат две идеи: 

 Предприятие и рынок нельзя противопоставлять, поскольку понятия 

рынка и предприятия являются условными в рамках когнитивного эфира социума; 

 В деятельности предприятия важны абсолютно все его 

составляющие и проявления, так как любой элемент бизнеса может 

транслировать информацию о предприятии, и этот информационный канал может 

превосходить по силе формальные каналы коммуникации в системе предприятие-

рынок [6]. 

Задача интрамаркетинга – целенаправленно включать организацию в те 

когнитивные конфигурации, которые будут способствовать росту спроса и 

лояльности клиентов по отношению к компании и наоборот, исключать ее из тех 

конфигураций, которые дают обратный эффект [7].  
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Основную суть интрамаркетинга можна свести к следующим положенням. 

 Система предприятие-рынок являет собой сложную, нелинейную, 

динамическую систему, для которой характерними являються такие 

специфические свойства, как неоднородность, наличие чуствительных точек, 

стадийность и цикличность развития. Современный инструментарий теории 

сложных систем позволяет анализировать даннную систему, выявлять 

действующие закономерности и характерные особенности, разрабатывать 

адекватные меры воздействия. 

 Деятельность руководства компании (в частности и маркетолога) в 

рамках интармаркетинга сводиться к разработке и внесению корректив в 

систему предприятие-рынок. 

 Организация существует одновременно на трех уровнях – 

материальном (люди, товары, оборудование и пр.), информационном (система 

межличностных коммуникаций, документооборот и пр.) и когнитивном (уровень 

восприятия людей-участников организации и рынка, знания, эмоции, убеждения). 

Когнитивный уровень является наиболее глибоким и сложным в управлении, но, в то 

же время, хорошо продуманные вмешательства на этом уровне способны 

приносить значительные результаты с минимальными затратами ресурсов. 

Основным объектом воздействия в интрамаркетинге является внутренняя 

среда организации, в виду больших возможностей для внесения корректирующих 

воздействий и дешевизну. В то же время, деятельность на данном уровне 

предполагает глибокий психологический анализ внутреннего и внешнего окружения 

компании [8]. 

В рамках данной концепции разработан категориальный апарат, который 

включает в себя понятия из смежных областей знаний, адаптированных к задачам 

интрамаркетинга, которые приведены ниже. 

Когнитивный эфир – общее собрание коллективных идей и эмоций, которые в 

настоящий момент присутствуют в обществе [9]. В контексте понятия 

когнитивного эфира важными являються следующие положення:  

 Нельзя концентрироваться только на определенном сегменте, 

поскольку в когнитивный эфир включены все члены социума и его разделение на 

отдельные составляющие – лишь абстракция; 

 Когнитивный эфир – сложная система, на которую можно влиять 

только путем большого количества мелких вмешательств; 

 Все проявления компании, которые доступны для восприятия людей 

(реклама, офис, персонал, товар, модель управления) являются своеобразными 
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антенами, которые транслируют образ компании в когнитивный эфир и, 

потенциально в равной мере, влияют на конечный результат компании в целом [10]. 

Целевая идентичность – это конфигурация в когнитивном эфире, на 

которую должна быть сфокусирована компания в стратегической перспективе, 

что являет собой набор когнитивных характеристик, которые отличают 

организацию от других субъектов рынка (образ компании в глазах социума и 

отдельных людей) [11].  

Когнитивная конфигурация – устойчивая динамическая система восприятия, 

которая может проявляться как идея, которая живет в коллективном сознании 

(глубокие убеждения людей, которые являються общими для членов определенного 

социума) [11]. 

Социальный миф – когнитивная конфигурация, в которой отображается 

текущая ситуация в обществе и мире, которая проявляется в шаблонах и 

сценариях мышления людей в определенном социуме [12]. 

Социальная парадигма – когнитивная конфигурация высокого уровня, 

которая определяет «дух времени», в котором существует общество, задавая 

векторы его развития и формируя общую социальную смысловую систему [11];  

Когнитивные детерминанты – чуствительные точки (точки бифуркаций в 

терминологии синергетики), которые находяться на границах различных 

стабильных зон когнитивного эфира [13]. 

Когнитивные детерминанты наделены двумя главными свойствами: 

 Служат чуствительными индикаторами изменений, которые 

происходят или могут происходить в системе; 

 Служат чуствительными рычагами влияния на систему, поскольку 

даже при незначительных изменениях в них, могут вызывать значительные 

изменения в системе [13]. 

Интрамаркетинг базируется на трех основних моделях: 

1. Модель детерминант, которая описывает когнитивную систему 

организация-рынок, как область зон стабильности, которые разделены 

динамичными и относительно узкими границами нестабильности, любые события в 

которых осуществляют значительное влияние на состояние соседних зон 

стабильности (смысл этой модели состоит в том, что для осуществления 

значительных изменений в отношениях между предприятием и рынком стоит 

концентрироваться на точках их контактов и взаимодействия, осуществлять 

целенаправленное воздействие на эти точки); 

2. Модель аморфних каналов связи состоит в том, что все элементы 

системы предприятие-рынок связаны двумя типами каналов движения информации: 

явные каналы, которые контролируются учасниками системы (рекламные 

материалы, рабочие инструкции), неявные каналы (невербальные коммуникации, 



 

 

 

891 

отдельные детали интерьера и материальных элементов, которые презентуют 

компанию), которые в большинстве случав не контролируются и лежат в 

плоскости психологии и особенностей человеческого восприятия и 

взаимоотношений). Данные каналы должны быть приведены в соответствие друг с 

другом; 

3. Модель перекрестной проекции – внутренняя среда компании в 

некоторой степени отражает внешнюю среду и наоборот, что создает 

возможность с одной стороны, делать выводы относительно состояния внешней 

среды посредством анализа внутренней, и с другой стороны, осуществлять 

определенное влияние на внешнюю среду вследствие изменений внутри [14].  

Практическая реализация интрамаркетинга в маркетинговой деятельности 

предприятия осуществляется по следующему алгоритму: 

 Выделяются когнитивные конфигурации (социальные мифы и 

парадигмы), которые могут стать основой для построения идентичности 

предприятия; 

 Создается концепция целевой идентичности предприятия; 

 Осуществляется поиск и/или создание нових когнитивных 

детерминант, через которые будет транслироваться целевая идентичность 

предприятия; 

 Трансляция информации о предприятии в когнитивный эфир [15]. 

Данный алгоритм имеет циклический характер и повторяется на 

протяжении всего времени функционирования организации.  

Авторы данной концепции, руководствуясь этикой консультантов, не 

раскрывают своих клиентов, но публикуют результаты отдельных успешных 

проектов, связанных с применением интрамаркетинга на практике. В частности, 

приводят пример одной сети стоматологических клиник, которая была их 

клиентом. В этой сети были проблемы с одним из филиалов, который был размещен 

в отдаленном непрестижном рабочем квартале, к тому же штат докторов в нем 

был укомплектован молодыми специалистами, которые хотя уже и приобрели 

определенный опыт работы, но не демонстрировали ощущение уверенности в себе 

и не излучали ощущение проффесионализма. Этот филиал был стабильно 

убыточным, поэтому руководство рассматривало вариант его закрытия, если в 

ближайшее время ситуация не поменяется. Перед консультантами поставили 

задачу быстро и с минимальными затратами повысить доходность этого 

подразделения. 

Ключевым элементом плана санации филиала была внутренняя реклама 

врачей. С этой целью на стенах были развешаны плакаты в стиле политической 

пропаганды, на которых изображены врачи клиники с их «выдающимися цитатами». 
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Благодаря этому мероприятию удалось одновременно решить две задачи: поднять 

веру в себя у докторов и морально подготовить и создать ощущение доверия у 

посетителей клиники. В результате этого шага поток посетителей начал резко 

увеличиваться, филиал вышел на уровень безубыточности уже через два месяца [3]. 

Изложенный выше материал свидетельствует о том, что концепция 

интрамаркетинга имеет фундаментальную теоретическу основу и реальный 

успешный опыт применения на практике. С другой стороны, сложность 

терминологии и основополагающих концепцией усложняет изучение и понимание 

данной теории. Так же ее успешное применение на практике требует 

приобретение специальных навыков и знаний в области психологи и теории 

сложных систем для професиональных маркетологов, либо создает потребность в 

привлечении специалистов из данных областей для формирования рабочей команды 

специалистов. Проведенное исследование свидетельствует о реальной научной и 

прикладной новизне данной концепции, однако ввиду большого количества 

создаваемых теорий и концепций тяжело однозначно судить об «уникальности и 

исключительности» данной концепции. Впрочем, по нашему мнению данная 

концепция может занять свое место в рамках маркетинговых теорий, а реальная 

научная состоятельность и практическая ценность будут определены в 

последствии, по истечению определенного времени.  
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Финансиране на предприемахески (бизнес) проекти 

Financing Entrepreneurial (business) projects 

 

Доктор Силвия Георгиева, УНСС 
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Резюме: Настоящият доклад разглежда и анализира възможностите за 

финансиране на предприемачески (бизнес) проекти чрез привличане на 

безвъзмездна финансова помощ. Представени са различни източници за получаване 

на безвъзмездна подкрепа за стартиране на предприемаческа дейност и за 

развитие на вече съществуващ бизнес. Разгледани са както приоритетите и 

обхвата на всеки от представените източници, така също и предоставените 

суми, броя на сключените договори, целите на финансирането. 

Abstract: This report reviews and analyzes the possibilities for financing entrepreneurial 

(business) projects by attracting grants. Presented are various sources for grant support to 

start business activity and development of existing business. Considered are the priorities 

and scope of each of the presented sources as well as the provided sums, the number of 

contracts and funding. 

 

Ключови думи: предприемачество, предприемачески проект, предприятие, 

управление  

Key words: entrepreneurialship, entrepreneurial project, enterprise, management 

 

 Увод 

Развитието на предприемачеството е една от предпоставките за 

създаване на по-голям брой работни места, повишаване на 

конкурентоспособността и ускоряването на икономическия растеж. Растежът е 

основна цел в Стратегия ’Европа 2020‘, който е интелигентен – чрез по-

ефективни инструменти в образованието, изследванията и иновациите; устойчив 

– благодарение на решителното преминаване към нисковъглеродна икономика и 

конкурентоспособна промишленост и приобщаващ – със силен акцент върху 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_bg.htm
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създаването на работни места и намаляването на бедността
1
. За постигането 

на основната стратегическа цел на ’Европа 2020‘ провежданите политики от 

институциите на Европейски Съюз насърчават стартирането и развитието на 

предприемачески проекти като: започване на различни бизнес дейности, 

разширяване на вече съществуващ бизнес, повишаване на 

конкурентоспособността на предприятията чрез технологична модернизация, 

подобряване на енергийната ефективност, внедряване на иновации и др. През 

първия програмен период чрез няколко оперативни програми се насочиха финансови 

ресурси за осъществяване на предприемачески проекти за стартиране и развитие 

на самостоятелни бизнес инициативи – ОП ’Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика‘, ОП ’Развитие на човешките 

ресурси‘, ’Програма за развитие на селските райони‘. Целта на настоящия доклад 

е: да се представят и анализират възможностите за финансиране на 

предприемачески проекти чрез получаване на безвъзмездна финансова помощ и да 

се направи съпоставка между различните програми, осигуряващи необходимия 

паричен ресурс.  

1. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” (ОПК). 

Тази програма имаше за цел да подкрепи развитието на динамична икономика, 

конкурентоспособна на европейския и световен пазар
2
. ОПК се осъществяваше 

чрез четири основни приоритетни оси, финансиращи предприемачески проекти. 

 

Табл. ѐ 1 Осигуряване на средства за предприемачески проекти от ОПК (в лв.) 
 

Приоритета ос 
Брой 
договори 

Бюджет -
общ 

Договорени 
средства 

Реално 
изплатени 
средства 

Реално 
изплатени 
средства-
ЕС част 

Развитие на икономика, 
базирана на знанието и 
иновационни дейности 

 

666 

 

412 079 295 

 

539 043 972 

 

155 405 806 

 

133 069 

522 

Повишаване на 
ефективността на 
предприятията и насърчаване 
развитието на благоприятна 
бизнес среда 

 
 
 
2453 

 
 
 
1 034 
634 070  

 
 
 
999 895 778 

 
 
 
718 622 

 
 
 
613 986 
026 

Финансови инструменти за 
развитие на предприятия 

 
3 

 
684 540 500 

 
684 130 581 

 
682 584 670 

 
580 196 
970 

Укрепване на 
международните пазарни 
позиции на българската 
икономика 

 
8 

 
73 650 401 

 
72 515 071 

 
46 451 935 

 
41 668 745 

Източник: ИСУН, http://umispublic.government.bg/opPriorityLines.aspx?op=5, към 01.09.2014 г. 

                                                           

1
 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_bg.htm 

2
Оперативна програма ’Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‘, 

http://www.opcompetitiveness.bg/module6.php?menu_id=1 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctlopPrLines$dtlPriorityLines$ctl01$lnkbPLine','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctlopPrLines$dtlPriorityLines$ctl01$lnkbPLine','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctlopPrLines$dtlPriorityLines$ctl01$lnkbPLine','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctlopPrLines$dtlPriorityLines$ctl02$lnkbPLine','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctlopPrLines$dtlPriorityLines$ctl02$lnkbPLine','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctlopPrLines$dtlPriorityLines$ctl02$lnkbPLine','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctlopPrLines$dtlPriorityLines$ctl02$lnkbPLine','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctlopPrLines$dtlPriorityLines$ctl02$lnkbPLine','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctlopPrLines$dtlPriorityLines$ctl03$lnkbPLine','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctlopPrLines$dtlPriorityLines$ctl03$lnkbPLine','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctlopPrLines$dtlPriorityLines$ctl04$lnkbPLine','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctlopPrLines$dtlPriorityLines$ctl04$lnkbPLine','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctlopPrLines$dtlPriorityLines$ctl04$lnkbPLine','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctlopPrLines$dtlPriorityLines$ctl04$lnkbPLine','')
http://umispublic.government.bg/opPriorityLines.aspx?op=5
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Преобладаващата част от финансираните договори по ос 1 ’Развитие на 

икономика, базирана на знанието и иновационни дейности‘, са за подкрепа на 

иновационните дейности в предприятията – 607 на стойност 376 131 220 лв., 

другите 59 проекта на обща стойност 162 912 751 лв. са за подобряване на про-

иновативната инфраструктура
3
. Подкрепени са предприемачески проекти за 

внедряване на иновации и разработване на иновации от стартиращи предприятия, 

подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на българските 

предприятия, внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и 

предоставяне на иновативни услуги, създаване и развитие на стартиращи 

иновативни предприятия. С цел подобряване на про-иновативната 

инфраструктура са финансирани приложни изследвания в изследователските 

организации, създавани са нови и укрепвани съществуващи офиси за технологичен 

трансфер и технологични центрове. Подкрепи се и създаване на научно-

технологичен парк. Прави впечатление, че няма изразходени средства за 

създаване на технологични паркове през първия програмен период. Затрудненията 

пред финансирането на иновативни предприемачески проекти са свързани с 

критериите за оценка на проектните предложения, сроковете за подготовка на 

проектите и изискуемата документация. Недостатъчна е и инфраструктурната 

подкрепа за развитие на иновациите. 

В рамките на втората ос са финансирани най-много проекти - 2 453 на 

стойност 1 034 634 070 лв
4
. Значителната част от планираните средства са 

насочени за подобряване на технологиите и управлението в предприятията – 1 844 

договора (588 659 748 лв.), 934 проекта са за технологична модернизация на 

малките и средните предприятия (МСП) на обща стойност над 412 000 000 лв. За 

покриване на международно признати стандарти са подкрепени 824 проекта 

(62 468 658 лв). Останалите средства са предоставени за въвеждане на 

енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни 

източници, подкрепа за създаване и развитие на бизнес-инкубатори и насърчаване 

на бизнес кооперирането чрез развитие на клъстерите в България. Основната 

част от планирания ресурс е насочен към проекти за повишаване 

конкурентоспособността на предприятията чрез обновяване на оборудването и 

повишаване на енергийната ефективност. Недостатъчна е помощта за 

насърчаване на изграждането на стратегически партньорства и мрежи, с което 

да се увеличи иновационната активност на българските фирми. Подкрепата за 

МСП относно включването в партньорски отношения ще повиши експортния им 

потенциал, както и тяхната конкурентоспособност. По тази ос беше прекратено 

                                                           

3
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4
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подписването на договори с определените бенефициенти по една от схемите, 

заради проблеми в оценителния процес. Това доведе до съмнения в 

целесъобразността на изпълняваните проекти и по другите приоритетни оси. 

По Приоритетна ос 3 ’Финансови ресурси за развитие на предприятията‘ са 

финансирани 3 проекта на стойност 684 540 500 лв
5
. Средствата са разпределени 

за подобряване на достъпа до финансиране на МСП чрез използване на 

инструментите на финансовия инженеринг и подкрепа за създаване или 

разширяване на дейността на мрежи от бизнес ангели в България. Сред основните 

проблеми тук е недобрата информираност по отношение на режима за минимални 

помощи, което доведе до отказ от сключване на договори с вече одобрени 

бенефициенти. 

В рамките на ос ‗Укрепване на международните пазарни позиции на 

българската икономика‘ са предоставени средства за успешното представяне на 

българските предприятия на международните пазари и подобряване на 

националната инфраструктура по качеството на обща стойност 73 650 401 лв
6
. 

Основното предизвикателство тук е да се откроят секторите с най-голям 

експортен потенциал и да се идентифицира инструментариума за диференцирана 

подкрепа за всеки сектор. 

Два специфични проблема за кандидатите по ОПК все още си остават 

определяне на свързаността на предприятията, и размера на допустимите 

минимални и държавни помощи. Създаденият регистър, в който се съдържа 

информация за получените помощи от всяка стопанска организация не винаги се 

актуализира своевременно и това заблуждава потенциалните бенефициенти. 

Необходима е по-добра информираност на бенефициентите, както и прозрачност 

в работата на управляващия орган и особено на оценителните комисии. 

Докато ОПК е насочена към предприемачески проекти за иновации, 

технологии, пазари, финансов инженеринг, то ОП ’Развитие на човешките 

ресурси‘ обръща внимание на социалния капитал и социалното предприемачество. 

2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Общата цел на ОП ’Развитие на човешките ресурси‘ (ОПРЧР) е да се 

подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия 

капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на 

производителността, достъп до качествено образование и учене през целия 

живот и засилване на социалното включване
7
. За постигане на целта й са 

формулирани седем приоритетни оси, три от които финансират предприемачески 
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проекти за стартиране на бизнес дейност и подпомагане развитието на 

предприятията. 

 
Табл. ѐ 2 Осигуряване на средства за предприемачески проекти от ОПРЧР (в лв.) 

 

Приоритета ос 
Брой 
договори 

Бюджет -
общ 

Договорени 
средства 

Реално 
изплатени 
средства 

Реално 
изплатени 
средства-
ЕС част 

Насърчаване на 
икономическата активност и 
развитие на пазар на труда, 
насърчаващ включването 

 

 

1443 

 

 

585 693 145 

 

 

604 977 476 

 

 

510 162 683 

 

 

435 213 

745 

Повишаване на 
производителността и 
адаптивността на заетите 

 
1443 
 

 
365 214 641 
 

 
363 497 596 
 

 
308 972 956 
 

 
220 808 
958 
 

Социално включване и 
насърчаване на социалната 
икономика 

 
913 

 
374 169 043 

 
394 748 784 

 
315 050 242 

 
268 883 
134 

 
Източник: ИСУН, http://umispublic.government.bg/opPriorityLines.aspx?op=1, към 01.09.2014 г. 

 

По първата приоритета ос, която има за задача повишаване на 

икономическата активност, и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица 

на пазара на труда, са финансирани за насърчаване на заетостта чрез развитие 

на предприемачеството 1 136 проекта на стойност 38 042 722 лв
8
. Част от 

средствата са насочени и за стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност. Добра практика е не само финансова 

подкрепа, но и предоставянето на подходящо обучение и консултантски услуги за 

започване и развитие на собствен бизнес. 

По приоритетна ос ’Повишаване на производителността и адаптивността 

на заетите‘ са финансирани над 1 400 проекта за повишаване квалификацията и 

мобилността на работната сила, въвеждане на социални иновации, осигуряване на 

безопасна и здравословна среда в предприятията. Схемите по тази приоритетна 

ос предизвикаха голям интерес особено в областта на подобряване условията на 

труд, повишаване на мобилността и квалификацията на работната сила. 

В рамките на приоритетна ос ’Социално включване и насърчаване на 

социалната икономика‘ са одобрени 46 проекта за развитие на социалното 

предприемачество на стойност 8 497 698 лв
9
. Основната цел е да се насърчи 

развитието на социалната икономика и да се инвестира в социалния капитал, 

както и усъвършенстване на съществуващия модел за развитие на социалната 
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9
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икономика. Планираните средства обаче не бяха достатъчни за да се развият нови 

форми на социално предприемачество. 

ОПРЧР допълва ОПК чрез финансиране за повишаване на квалификацията на 

работната сила, стартиране на собствена предприемаческа дейност, 

осигуряване на по-добри условия на труд, развитие на социалното 

предприемачество. Подкрепата (не само финансова) все още е недостатъчна за 

развитие на необходимите социални услуги и дейности, за които се констатира 

значително търсене. Освен това е необходима по-целенасочена подкрепа за 

осигуряване на безопасна и безвредна работна среда, както и по-квалифицирана и 

производителна работна сила. 

 

3. Програма за развитие на селските райони  

Тази програма е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско 

стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на 

природните ресурси и околната среда, както и към насърчаване на 

възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони
10

. 

 

Табл. ѐ 3 Осигуряване на средства за предприемачески проекти от ПРСР (в лв.) 

Мярка 
Брой сключени 
договори 

Одобрени 
разходи 

112 "Създаване на стопанства на млади фермери" 5 749 278 912 679 

121 "Модернизиране на земеделските стопанства" 3 884 1 863 947 930 

123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски 
продукти 

568 1 027 660 235 

311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" 295 138 892 604 

312 "Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия" 

716 302 884 862 

 
Източник: http://prsr.government.bg/, Информация за изпълнението на ПРСР, към 01.09.2014 г. 
 

В рамките на мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" се 

финансират предприемачески проекти на млади хора. Осигурени са средства за 

увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство; подобряване на 

сградния фонд и механизация на стопанството чрез закупуване на техника, 

машини, съоръжения и оборудване за нуждите на стопанството; увеличаване на 

броя на животните; придобиване на професионална квалификация; преминаване към 

биологично производство
11

. Интересът към мярката е засилен и планираните 

средства са значително по-малко от подадените заявления за подпомагане. 

Входираните заявление са над 9 500, а оборените са малко над половината от тях. 
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 http://www.prsr.bg/merki/мярка-112/11/index.html 

http://prsr.government.bg/
http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1409731244.xls


 

900 

 

По мерки 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" и 123 "Добавяне 

на стойност към земеделски и горски продукти" са финансирани дейности за 

повишаване на конкурентоспособност и икономическата ефективност на 

земеделските стопанства, хранително-преработвателната и горската 

промишленост. Максималният размер на допустими разходи по мярка 121 е на 

стойност 1 500 000 евро
12

, а по мярка 123 е левовата равностойност на 4 000 000 

евро
13

. Бенефициентите са МСП. 

Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" насочва 

средствата за разнообразяването на осъществяваните земеделски дейности с 

цел създаване на възможности за заетост и повишаване на доходите. Значителна 

част от средствата насърчиха развитието на интегриран туризъм в селските 

райони. Допустими кандидати са основно еднолични търговци представили 

предприемачески проекти
14

. 

Целите на мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия" насърчава предприемачески проекти за създаване на нови 

работни места и растеж в микропредприятия за неземеделски дейности в 

селските райони, както и насърчаване на предприемачеството и развитието на 

интегриран туризъм в селските райони. Допустими кандидати са основно 

физически лица и еднолични търговци
15

. 

Особеност на програмата е териториалната й обособеност и 

дефинирането на понятието ’селски район‘. Възприетото разграничение на 

общините от градски и селски тип, възпрепятства привличането на безвъзмезден 

ресурс и създаде напрежение сред част от кандидатите. В рамките на ПРСР се 

забелязва значителен интерес към мерките, финансиращи предприемачески 

инициативи. 

 

Заключение 

Българските предприемачи могат да си осигурят безвъзмездна финансова 

помощ за стартиране и реализиране на техните проекти от европейските 

фондове посредством оперативни и други програми. По всяка една от 

разгледаните програми се наблюдават диспропорции като заявените финансови 

средства за стартиране и развитие на предприемачески (бизнес) проект от 

кандидатите превишава планирания финансов ресурс. С цел по-ефективно 

усвояване на средствата от Структурните фондове е необходимо оптимизиране 

на приоритетите и прецизиране на демаркационните линии между програмите, за 
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да се избегне дублиране и двойно финансиране на отделни дейности, и 

същевременно да няма непокрити области, представляващи интерес за 

предприемачите. В рамките на всяка програма за втория програмен период трябва 

да се разгледат бюджетите на схемите/ мерките с оглед броя на заявените 

предприемачески проекти, тъй като се забелязва трайния интерес към част от 

тях. Необходимо да се подобри информираността относно възможностите, които 

предлагат отделните програми. Освен това от съществено значение е да се 

обърне сериозно внимание на бързината и прецизността на актуализирането на 

данните в Регистърът за минимални и държавни помощи, което ще спести време 

и средства както на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, така и на 

управляващите и договарящи органи. 
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Кортпфиыта –подктпи, измами и тыуното влиыние вцрут 

бизнеса и икономиката 

 

д-р Милка Йосифова 

катедра „Национална и регионална сигурност” УНСС 

 

Резюме: Всяко едно от обявените в Наказателния кодекс престъпления – 

измама, подкуп, документни престъпления, изнудване, търговия с влияние и трафик 

на хора имат съществено взаимодействие, отношение и съставна част от 

корупцията, а тя от своя страна върху бизнеса и икономиката. В преамбюла на 

Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията (UNCAC) 

е поставена сериозността на проблемите и опасностите, свързани с корупцията, 

сигурността и стабилността на обществата, демокрацията, правовия ред и 

етичните ценности. Държавите страни по конвенцията
1
 са убедени, че 

корупцията вече не е явление, характерно само за една държава, а 

транснационален феномен, които засяга всяка страна и нейната икономика, 

финанси, сигурност и благосъстояние на гражданите. Това изисква международно 

сътрудничество и мултидисциплинарен подход за предотвратяване и 

контролиране на корупцията. В статията са изследвани нормативните причини 

на престъпленията подкуп и измами, компоненти в съдържанието на корупция, 

създали монополите, нарушенията при усвояване на европейските фондове, 

сивата икономика, високата безработица поддържащи нивото на България, като 

най-бедната и най-корумпирана държава в Европейския съюз. 

 

 Ключови думи: корупция, подкуп, измами. 

 

 

                                                           

1
 Конвенцията на ООН срещу корупцията е ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно 

събрание на 3.08.2006 г. - ДВ, бр. 66 от 15.11.2006 г. Издадена от Министерството на 

правосъдието, обн., ДВ, бр. 89 от 3.11.2006 г., в сила за Република България от 20.10.2006 г. 
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Summary: Each of the stated in the Criminal Code offenses - fraud, bribery, 

document fraud, extortion, influence peddling and human trafficking have significant 

interaction terms and integral part of the corruption, and in turn, on business and the 

economy. In the preamble to the Convention of the United Nations Convention against 

Corruption (UNCAC) is discussed the seriousness of the problems and dangers of 

corruption, security and social stability, democracy, rule of law and ethical values. States 

Parties [1] are convinced that corruption is not a phenomenon unique to one country but a 

transnational phenomenon that affects every country and its economy, finance, security 

and welfare of the citizens, which requires international cooperation and multidisciplinary 

approach to prevention and control. The article examined the statutory cause of bribery and 

fraud components developing the content of the concept of corruption, created monopolies, 

distortions in the absorption of EU funds, the gray level of the economy supporting Bulgaria, 

as the poorest and most corrupt country in the European Union.  

 

            Keywords: corruption, bribery, fraud. 

 

  

Увод 

 На 27 юни 2001 г. България представи три преговорни позиции и отваря 

главите ’Данъчна политика‘, ’Околна среда‘ и ’Правосъдие и вътрешни работи‘. 

Европейският парламент на 13 април 2005 г. гласува с абсолютно мнозинство (522 

гласа ’за”, 70 гласа ’против” и 69 ’въздържали се”) в подкрепа на подписването на 

Договора за присъединяване на България към ЕС от 1 януари 2007 г. До влизане в 

ЕС българското правителство не успя да затвори глава 24 ’Правосъдие и 

вътрешни работи‘, което наложи ЕК да задейства ’Механизма за сътрудничество 

и проверка‘ (МСП) с петгодишно споразумение по въпросите за корупцията и 

организираната престъпност. 

В крайният отчетен доклад на Европейската комисия от януари 2014 г. по 

МСП  e направен извода, че остават в изходни позиции нерешените проблеми от 

2007 г., неосъществените реформи в съдебната система, борбата с корупцията и 
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организираната престъпност. Това наложи ЕК да продължи действието на 

механизма за неопределено време, като оцени борбата с организираната 

престъпност като „крехък напредък” и  борбата с корупцията с „нулев 

резултат”. Корупционните проблеми в съдебната система, в държавната 

администрация, в здравеопазването, в политическите партии и корупционните 

измами в обществените поръчки, продължават да са водещи за България. 

Единствената положителна оценка на ЕС по МСП, е че в отделни моменти е имало 

налице политическа воля за противодействие на корупцията. Само воля без 

смелост и решителност за радикални реформи, резултата винаги ще е нулев.  

Корупцията - 25 годишно предизвикателството 

Според доклада на Световната банка “Корупцията осакатява развитието, 

като подкопава властта на закона и отслабва институционалните основи, от 

които зависи икономическият растеж”. 

Въпреки, че корупцията е един от основните проблеми, в българското 

законодателство липсва раздел и дефиниция ’що е корупция‘ в НК. От тук идва и 

отговора защо няма осъдени за корупция. Една голяма част от държавите-членки 

на ЕС, за разлика от България, са взаимствали определения за корупцията 

редактирани в Конвенцията ООН срещу корупцията (UNCAC), Конвенцията за 

борба с корупцията, в която са въвлечени служители на ЕО или служители на 

държавите-членки на ЕС, Гражданската конвенция за корупцията, която дава 

определение най-близко до действащото в момента българско законодателство. 

Има и други международни конвенции за борба с корупцията, но всички призовават 

държавите да обявят корупцията за престъпление, с което България се е 

съгласила и ратифицирала, но все още не е изпълнила. 

Съгласно чл. 1, ал. 2, основната задача на НК е да определи кои 

общественоопасни деяния са престъпления и какви наказания се налагат за тях. 

Без дефиниция и отредено място в НК, корупцията не е определена за 

престъпление като общественоопасно деяние, няма предвидено наказание и 

санкция, няма подведени под отговорност за корупция, няма превенция срещу 

нейното разпространение и предотвратяване. Има само множество държавни 

органи, институции призвани по закон да се борят с корупцията, обезпечени за 

тази цел с огромни средства от държавния бюджет, без някои да изисква от тях 

отчет за реално постигнатата ефективност. За изминалите 25 години 

корупцията в демократична България, създаде над 30 % сива икономика 

захранваща политическите партии за купуване на гласове и контролиран 

избирателен вот, над 11-13 % безработица принудила над 2 милиона българи да 

търсят работа, препитание и по-добър живот в ЕС и САЩ. 

Корупцията не е от днес и вчера, различни са способите за нейното 

противодействие. Както цитира авторът Румен Даскалов в ’Българско общество 
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1878-1939 – държава, политика, икономика‘ (ИК ’Гутенберг‘, София 2005г.), 

„Балканската бюрокрация се корени във византийската и турската концепция с 

присъщите им своеволие и диктаторство, но строгостта бива отслабена от 

неефективност и корупция. Дребната корупция (сред ниските чиновнически 

рангове) не била толкова опасна и се явява дори необходимост за чиновника, който 

при това лошо заплащане просто не можел да издържа семейството си без 

странични доходи, докато много по-сериозна била корупцията във високите сфери 

и висшите класи". Преди 119 години българското правителство търси решение да 

се справи с корупцията, като приема Закон за преследване на незаконно 

обогатените чиновници, който е действал с обратна сила. 

Докладите на ЕК продължават да са крайно критични, а проведените в 

началото на 2014 г. анализ на прокуратурата на делата за корупция от 2007 до 

2013 г., показва серия от пропуски и несъвършенства на системата. 

Незначителният брой осъдени по високите етажи на властта за подкуп не могат 

да окажат влияние на високия корупционен индекс. Завеждането на дела е 

кампанийно, обикновено след избори и смяна на властта, което предопределя 

техния провал в съда.
2
  

Подкупа – престъпление но с минимално разкритие 

Правната уредба на понятието ’подкуп‘ датира още от Османския 

наказателен кодекс (чл. 67) и действа почти двадесет години след създаване на 

Третата българска държава (1878 г.). След него са приети три наказателни 

закони и последния от 1 май 1968 г. Определението за подкуп е намерило своето 

развитие, но винаги е отъждествявало незаконно даване  или искане на облага за 

постигане на определена цел, която по закон не би следвало да е дължима. Във 

всички случаи следва да се отчита, че винаги подкупът е корупция, но не всяка 

корупция е подкуп.  

В НК подкупа в различните му хипотези е развит в раздел IV от чл. 301 до 

305а. Законодателят предвижда наказание и глоба само спрямо длъжностно лице. 

Длъжностно лице, съгласно определението дадено в чл. 93 от НК „е това, на което 

е възложено да изпълнява със заплата или безплатно, временно или безплатно 

служба в държавно учреждение” Държавен служител, е и този които изпълнява 

ръководна работа или работа, свързана с пазене или управление на чуждо 

имущество в държавно предприятие, кооперация, обществена организация, друго 

                                                           

2
 През месец юни 2014 г. стартира съвместен проект с държавното обвинение ’Гражданско 

наблюдение върху ефективността на прокуратурата да разследва корупционни престъпления‘ на 

стойност 56 114.95 евро с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Задачата е да 

разгледат делата приключени през 2012, етапите през които минава всяка една жалба за корупция 

и резултатите от тях, чиито резултати се очакват. 
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юридическо лице или при едноличен търговец, както и на нотариус и частен 

съдебен изпълнител и техните помощници. 

 Подкуп е налице в случаите когато: ’Длъжностно лице, което поиска или 

приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме 

предложение или обещание за дар или облага, за да извърши или да не извърши 

действие по служба или загдето е извършено или не е извършено такова действие, 

се наказва за подкуп с лишаване от свобода до шест години и глоба до 5 хиляди 

лева”. Същото наказание се налага и на чуждо длъжностно лице, което поиска или 

приеме подкуп или приеме предложение или обещание за подкуп. 

Подкупът най-често се включва и отъждествява с корупцията, поради 

факта, че съдържа в най-голяма степен признаците на корупционно поведение. 

Макар и тясно свързани подкупът е част от корупцията. Корупцията може да се 

осъществи от едно лице, използвайки своето служебно положение или власт, или 

от неограничен кръг лица, които действат съвместно за постигане на съвместен 

интерес, за разлика от подкупа, за които се изискват поне две лица или повече за 

постигане на същия съвместен интерес, като търговска сделка. 

Не само които поиска дар или облага може да бъде подведен под 

отговорност за подкуп. Със същата отговорност носи и който предложи, 

обещание или даде дар или каквато и да е облага на длъжностно лице, за да 

извърши или да не извърши действия по служба, за което правната норма в чл. 304 

от НК предвижда наказание лишаване от свобода до 6 години и глоба до 5 хиляди 

лева. В случаите когато длъжностното лице е нарушило служебните си 

задължения, наказанието се завишава до 8 години и глоба до 7 хиляди лева.  

През 2014 г. е регистрирано най-високото равнище на административна 

корупция и корупционен натиск от страна на администрацията в периода след 

1999 г., което представлява 29.3 % от пълнолетното население на страната или 

около 1.9 млн. граждани признават, че са давали пари, подарък или услуга на 

служители в обществения сектор.
3
  От 2008 г. устойчиво расте делът на хората, 

които сами предлагат подкуп и облаги на служителите от публичния сектор. 

Около 70% от гражданите признават, че са склонни да участват в корупционни 

сделки, убедени в практическата ненаказуемост, което я превръща в печеливша 

стратегия за решаването на всеки проблем. Ако през 2001 г. около 79 % от 

гражданите са убедени, че е възможно да им бъде поискан подкуп или облага, то 

през 2014 г. процента е 94. По тези причини за последните 25 години е записано в 

доклада, че между 100-150 случая годишно се разглеждат от правоохранителната 

система, но липсват данни колко окончателно са осъдени за подкуп по години, 

                                                           

3
 http://dnes.dir.bg/news/bulgaria-koruptzia-17300189 - доклад на Център за изследване на 

демокрацията.  
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което лишава гражданите от информираност, прозрачност и усещане за 

навременно и ефективно правосъдие. 

Измамите – елемент на корупцията с цел облага 

 Съгласно чл. 209 от НК, ’Който с цел набавяне за себе си или за другиго 

имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему 

или другиму имотна вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода от 1 до 6 

години”. Когато със същата цел се използва заблуждението, неопитността или 

неосведомеността на някого и с това причини нему или другиму имотна вреда се 

наказва с лишаване от свобода до 5 години, а за маловажни случаи наказанието е 

лишаване от свобода до една година или пробация. По съществените видове 

корупционни измами: 

 Финансови измами.  

Европейската комисия подготвя "драконовски" парични санкции за фирми и 

физически лица, които администрират и манипулират "критичните" световни 

финансови показатели и пазари. Законопроектът предлага да се предоставят на 

Европейския регулатор за ценни книжа и пазари (ESMA) правомощията да налага 

глоби на администраторите на индексите и лицата при наличие на нарушения. 

Текущите глоби в рамките на Европейския съюз варират от минимум 5 000 евро до 

максимум 10 млн. евро, като размерът зависи от годишния оборот на 

администратора. Според документа глобата никога не трябва да надвишава 10 

млн. евро, или 20% от оборота, освен ако администраторът не се е 

облагодетелствал финансово от нарушението. 

По информация на Върховна касационна прокуратура от 26 март 2014 г. са 

арестувани в САЩ 16 български граждани заради пране на пари, банкови измами с 

кредитни карти за милиони долари. Двама са задържани у нас. Българите са сред 

организираната група от общо 30 души задържани в предградието на Чикаго. 

Номерата на кредитни карти от Европа са крадени със скиниращи устройства, а 

след това изпращани до участниците в престъпната група в САЩ по електронен 

път - с имейл или Skype. След това номерата са били монтирани със специални 

устройства в гифткарти. Така са източени хиляди сметки за милиони долари.  

Варненският апелативен съд на 06.06.2014 г. потвърди решението за 

екстрадицията на 50-годишния българин Антон Донев във Франция, за да бъде 

разследван от компетентните власти за измама и подправяне на платежни 

инструменти, извършена от престъпна група. 
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Корпоративни измами 

 

 
Източник:Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ)-www.acfe.org 

 

 Данъчни измами и укриване  на данъци. 

Данъчната измама е форма на умишлено укриване на данъци или информация 

от данъчните органи, която обикновено е наказуема по наказателноправен ред, 

като незаконни действия. Включва ситуации, при които умишлено се подават 

неверни декларации или се представят фалшиви документи с цел плащане на по-

малко данъци или неплащане, чрез укриване на доходи.  

Борбата с данъчните измами и укриването на данъци е от значение както 

за защитата на държавния бюджет, така и за доверието на гражданите в 

справедливостта и ефективността на данъчната система. Те ограничават 

способността на държавите-членки да събират приходи и да провеждат своята 

икономическа политика. Оценките показват, че десетки милиарда евро са държани 

в офшорни зони, често недекларирани и необлагани данъци, което намалява 

националните данъчни приходи. ЕС е разработил обширен набор от инструменти, 

за да подобри способността на държавите-членки за борба с данъчните измами и 

укриването на данъци. Данъчните приходи могат да бъдат увеличени чрез 
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систематични действия за намаляване на сенчестата икономика и за повишаване 

ефикасността на данъчната администрация. 

 Корупция при измами с ДДС. 

ДДС измамите значително надвишават останалите данъчни измами. 

Въпреки това България няма установена методика за тяхната оценка. 

Действителният размер според оценките на администрацията в средногодишен 

размер надвишава между 30 и 55 % приходите от ДДС. Освен щетите за публичния 

сектор измамите с ДДС нанасят значителни щети и на частния сектор, водещи 

до нелоялна конкуренция и пазарни изкривявания. По този начин се спъва нормалния 

бизнес и оцеляването на фирми, които не са достатъчно производителни и чиято 

фирмена стратегия е насочена към предоставяне на продукти с по-добро 

качество на по-ниски цени, срещу тези които имат смелост да скрият повече 

данъци и ползват политическо и административно покровителство. Първата 

група на измамите с ДДС е свързана с методите за укриване на данъчни 

задължения по ДДС и втората група в методи за източване на ДДС чрез фиктивни 

сделки и фирми. 

 Измами при възлагане на обществени поръчки. 

Една от най-разпространената форма на измама след присъединяване на 

България към ЕС. Дължи се вследствие подходяща и неконтролирана среда, 

примамливи стимули поради възможността за усвояване на голям финансов ресурс, 

занижен контрол който предоставя  увереност, че няма да бъде разкрит и не на 

последно място по важност липса на бързи, ефективни, справедливи наказания.  

 

 

Извод: 

Публичните финанси спешно трябва да се реформират, за да се поддържат 

системите за социална закрила и обществените услуги, да се ограничат 

разходите за рефинансиране на държавата и на другите публични органи, както и 

за да се избегне разпространяването на проблемите в останалата част от 

икономиката, чрез ефективна стратегия за превенция, противодействие и борба 

с корупцията. 

Предложения: 

1.Най-бързият и ефективен способ за борба с корупцията в държавната 

администрация е отмяна на чл. 307 от НК за подбудителство към подкуп, което 

предложение многократно е поставяно на вниманието на редица поред народни 

събрания и български правителства. 

2.Създаване само на един контролен орган за борба с корупцията с участие-

то на експерти  от гражданското общество ( 50% на 50 %) за да се ограничи 
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възможността за политическо и икономическо въздействие върху техните 

действия и избирателно да прилагат антикорупционното законодателство. 

  
Използвана литература, нормативни актове и публикации 

 

1.Грей, Ч., Кауфман Д., Икономическа цена на корупцията, Коалиция 2000, 

С.,1999.  

2.Даскалов, Р., Българско общество 1878-1939 – държава, политика, икономика‘ 

, ИК ’Гутенберг‘, С., 2005 

3.Динев, Д., Икономическите измами. Схемите на корупция, АПИИ, С., 2006. 

4.Клитгард, Р.,Контролиране на корупцията, С., 2012 

5.Наказателен кодекс. 

6.Технически указания на Министерство на финансите, Индикатори за 

нередности и измами. 

7.http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/tax_bg.pdf , Борба с данъчните измами и 

укриване на данъци, заседание на Комисията към ЕС от 22 май 2013 г. 

8.http://dnes.dir.bg/news/bulgaria-koruptzia-17300189 - доклад на Център за 

изследване на демокрацията.  

9.http://www.kaminata.net/koruptsionni-sdelki-t61171.html, Корупционни измами, 16 

юни 2011г.  

10.http://frognews.bg/news_12098/Obvineniiat_za_podkup_I_Vladimirov_Magistratite_

jertvaha_nevinen_zaradi_pokazna_borba_s_koruptsiiata/, Обвинение за подкуп, 18 

май 2009 г. 

11.http://www.dnes.bg/politika/2007/09/20/dojiviahme-osydiha-dvama-za-

upciia.41504с 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/tax_bg.pdf
http://dnes.dir.bg/news/bulgaria-koruptzia-17300189
http://www.kaminata.net/koruptsionni-sdelki-t61171.htmlq
http://frognews.bg/news_12098/Obvineniiat_za_podkup_I_Vladimirov_Magistratite_jertvaha_nevinen_zaradi_pokazna_borba_s_koruptsiiata/
http://frognews.bg/news_12098/Obvineniiat_za_podkup_I_Vladimirov_Magistratite_jertvaha_nevinen_zaradi_pokazna_borba_s_koruptsiiata/
http://www.dnes.bg/politika/2007/09/20/dojiviahme-osydiha-dvama-za-upciia.41504
http://www.dnes.bg/politika/2007/09/20/dojiviahme-osydiha-dvama-za-upciia.41504


 

 

 

911 

 

 

 

 

 

Мотивиране на ховешките рестрси в организафиыта 

хрез сцздаване на среда за развитие на корпоративно 

предприемахество 

Ас. Даниела Цветкова, УНСС 

Резюме: Настоящият доклад има за цел да акцентира върху връзката между 

средата за  развитие на корпоративно предприемачество и мотивацията на 

човешките ресурси в организацията. Новата икономика, основаваща се на 

знанието,  обуславя нарастващата необходимост от прилагането на нови подходи 

в управлението на човешките ресурси в организациите, а именно насърчаване на 

предприемчиво поведение на всички нива в организациите. Новото поколение 

служители очаква от съвременните организации да създават условия за по-

мотивираща и интересна работа. Организациите трябва да предлагат повече 

възможности за интегриране на личните с корпоративните цели. Насърчаването 

и развитието на предприемачески инициативи сред служителите  разкрива  

такива възможности. 

Ключови думи: корпоративно предприемачество, мотивация на човешките 

ресурси 

Motivation of human resources in organizations through the creation of an 

environment for developing corporate entrepreneurship 

Assistant Professor Daniela Tzvetkova, UNWE 

Abstract: The paper aims to highlight the connection between an environment for 

developing corporate entrepreneurship and the motivation of human resources in 

organizations. The new knowledge-based economy calls for a growing need for the 

application of new approaches in managing human resources in organizations, namely, 

fostering entrepreneurial behavior on all organizational levels. The new generation of 

employees expects modern organizations to create conditions for a more motivating and 

interesting work. Organizations must offer more opportunities for integration of personal and 

corporate goals. Encouraging and developing entrepreneurial initiatives among employees 

provides such opportunities. 
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Въведение 

         С преминаването от мениджърска към предприемаческа икономика, както я 

определя Питър Дракър, предприемачеството е в основата на икономическото 

развитие, както на цели държави, така и на фирмено ниво. С навлизането в 

двадесет и първи век, настъпват драматични промени, засягащи цялостното 

функциониране на работното място. Глобализацията, динамичното развитие на 

новите информационни и комуникационни технологии, новата икономика, 

основаваща се на знанието,  обуславя нарастващата необходимост от 

прилагането на нови подходи в управлението на човешките ресурси в 

организациите, а именно насърчаване на предприемчиво поведение на всички нива 

в организациите. Корпоративното предприемачество представлява 

въплъщението на предприемаческия дух, там където са многото хора и ресурси- в 

големите организации.     

1.Мотивирането на човешките ресурси в съвременната организационна среда 

         В съвременните пазарни условия, характеризиращи се с все по-засилваща се  

конкуренция, от стратегическо значение за организацията е да разполага с 

качествен и мотивиран човешки ресурс.  За  мениджмънта на фирмата не е 

достатъчно само да разбира важната роля на мотивацията на човешките 

ресурси. Необходими са по-широк кръг инструменти и въздействия за увеличаване 

мотивацията на хората, работещи в организацията. Повечето членове на 

персонала на фирмата са готови и искат да дадат най-доброто от себе си във 

всичко което правят. За тях гордостта от работата сама по себе си е важна 

награда. На хората в организацията трябва да се дава възможност да планират и 

организират сами колкото се може по-голяма част от работата си, като  почти 

всяка работа може да се направи по-предизвикателна, по-интересна и 

мотивираща. Възможни са  значителен брой подходи в политиката на 

организацията по отношение на мотивацията на човешките ресурси. Според 

проф. М. Паунов те са:
1
 

 Мотивиране чрез самата работа 

 Мотивиране чрез оценка и обратна връзка 

 Мотивиране чрез участие (’включеност‗) и активация 

 Мотивиране чрез екипност 

 Мотивиране чрез статусно ролеви характеристики 

                                                           

1
 Паунов, М., Мотивация, УИ ’Стопанство‗, София, 2001 
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 Мотивиране чрез ускорения ( поощрения и наказания). Мотивиране чрез 

страх 

 Мотивиране чрез организационна култура 

 Мотивиране чрез ръководство/лидерство 

 Мотивиране чрез възнаграждение 

Въпросните елементи на мотивационната политика не са алтернативни, а 

взаимно допълващи се. За целите на настоящия доклад ще се спрем на 

мотивацията чрез участие и активация. Чрез ’участие в управлението‗ се 

означава такъв тип мениджмънт, който предвижда възможност подчинените да 

участват в процеса на управление, включва ги активно в анализирането на 

проблемите и вземането на решение. Една от възможните дефиниции за ’участие‗ 

е: ’Умствено и емоционално въвличане на индивиди в групови ситуации, чрез което 

те се подтикват към активен принос за постигането на груповите цели и 

споделянето на отговорността‗.
2
  Три ключови момента, а именно: въвличане, 

мотивация за принос, поемане на отговорност. Тук е мястото да акцентираме, че 

концепцията за развитие на корпоративното предприемачество  кореспондира по 

безспорен начин с мотивацията чрез участие. Още повече, че конкретните 

програми за участие могат да съществуват под различни форми, като една от 

тях е ’програми за предложения‗. Това са всички възможности за събиране и 

оползотворяване на предложенията на персонала за усъвършенстване на продукти 

и процеси в организациите. А това са част от дейностите по развитие на 

корпоративното предприемачество. 

        

2.Условия за развитие на корпоративно предприемачество в организацията 

          Концепцията за развитие на  предприемачеството в рамките на 

съществуващите големи организации се е развила през последните тридесет 

години, особено през последните две десетилетия и е известна под много 

обозначения, включително: корпоративно предприемачество, вътрешнофирмено 

предприемачество,  предприемачески мениджмънт  и стратегическо 

предприемачество. Корпоративното предприемачество е термин, който описва 

предприемаческо поведение в съществуваща голяма организация. Целта е ясна- да 

се достигне конкурентно предимство чрез насърчаване на иновационната 

активност на всички нива  в организацията. 

        Организациите притежават набор от неизползвани ресурси – основно 

неопределени ресурси на познанието на служителите. Ресурсите на познанието 

                                                           

2
 Пак там 
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са смесица от умения, опит, компетенции и възможности, които не могат лесно 

да се изразят и следователно не могат да се трансферират или имитират от 

други. Това прави гледната точка за вътрешните ресурси много важна по 

отношение на корпоративното предприемачество. Силата  на компанията е да 

събере служители, които притежават различни специализирани ресурси на 

познанието и да позволи създаването на нови ресурси на познанието или на 

комбинация от съществуващи такива, за да генерира иновации и конкурентни 

предимства. Гледната точка за вътрешните ресурси следователно представлява 

голям потенциал за корпоративното предприемачество. Непрекъснатото 

създаване на познание, споделянето и изпращането му и идентификацията и 

използването на нови възможности са начин за поддържане на постоянно 

конкурентно предимство и поддържане на организационните компетенции 

актуални. Според Kanter
3
 по-скоро средата, а не личността прави най-голямата 

разлика на ниво иновационна активност. Тя твърди, че среда, която стимулира 

хората към действие е среда, която дава на хората силата да действат.  Най-

важния фактор за успеха на вътрешното предприемачество е назначаването и 

задържането на правилните хора, както и развитие на резултатно-ориентирана 

система за награди, която насърчава индивидуалната инициатива, генерирането 

на идеи и тяхното реализиране. За да създадем подходяща среда за развитие на 

корпоративно предприемачество в организацията е необходимо да са налице някои 

основни предпоставки. Една от възможностите  за изследване на средата за 

развитие на корпоративното предприемачество е инструментът за климат на 

корпоративното предприемачество (ИККП), който представлява диагностичен 

инструмент за преценка, измерване и управление на вътрешната среда във 

фирмата по начин, който подкрепя предприемачеството. Разработен от Kuratko
4
, 

ИККП е проектиран на базата на пет ключови предпоставки за създаването на 

устойчиво предприемачество в рамките на една организация. Тези предпоставки 

включват:  

 подкрепа от ръководството (желанието на висшето ръководство да 

улесни и промотира предприемаческото поведение, включително 

поощряването на иновативни идеи и осигуряването на ресурси за хората, 

които желаят да предприемат предприемачески действия) 

 свобода на работата / автономност (ангажиментът на топ 

мениджърите да толерират неуспеха осигуряват широта при взимане на 

                                                           

3
 Kanter, Rosabeth Moss . The change masters: innovation and entrepreneurship in the American corporation, 

1984 
4
 Morris, M.H. ,Kuratko, D.F.,Covin, J.G. ‘Corporate entrepreneurship and innovation‘ USA, 2008 
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решенията и освободеност от прекален контрол, като делегират 

правомощия и отговорност на мениджърите) 

 подсилване (разработване и използване на системи, които подсилват 

предприемаческото поведение, акцентират върху важните придобивки и 

окуражават търсенето на работа с предизвикателства) 

 наличие на време (оценка на обема от работа, така че да се осигури на 

хората и групите необходимото време в търсене на иновации и да се 

структурира работата им по начин, по който се подпомагат усилията им 

за постигане на краткосрочни и дългосрочни организационни цели)  

 организационни граници (прецизно обяснение на резултатите, очаквани 

от работата на организацията и разработване на механизми за оценка, 

избор и използване на иновации).  

        Ниските резултати в дадена област предполагат нуждата от обучение и 

развитие, които да подсилят готовността на дружеството да приеме 

предприемаческо поведение. Основно занимаващ се със ’здравето на 

дружеството‘, инструментът може значително да подпомогне организациите и 

би представлявал интерес както за огранизационните практици, така и за 

изследователите. За ръководителите инструментът осигурява индикация за 

възможността на дружеството да прилага успешно стратегията та ПИ. Той 

акцентира зоните от работната среда, които би трябвало да бъдат във фокуса 

на непрекъснатото проектиране и разработване. Освен това, инструментът 

ИККП може да се използва като средство за оценка по отношение на 

корпоративните нужди от обучение в духа на предприемачеството и иновациите. 

Определянето на тези нужди от обучение може да стартира етапа на 

подобряване уменията на ръководителите и да увеличат чувствителността им 

спрямо предизвикателствата на приоритизирането и поддържането на 

предприемаческа корпоративна дейност. Още повече, инструментът може да 

бъде комбиниран с други мерки, които изследват източника на въпросите, които 

заобикалят предприемаческото поведение в утвърдени организации. Така 

например, ИККП осигурява база да определяне на начините, по които 

контролируемите фактори в рамките на работната среда влияят върху 

действията на служителите, заедно с поглед отвътре, по отношение на 

относителната важност на различни контекстуални фактори в различни 

браншове, пазари и фирми. Мълчаливото знание на ръководителите на 

изпълнително, средно и оперативно ниво по отношение ролята на корпоративното 

предприемачеството в организацията и за това какво се прави, за да се подсили 

предприемаческото поведение, е нежелателно. Ръководителите най-често са 

склонни да използват предприемаческо поведение, когато организационните 



 

916 

 

предпоставки за такова поведение са добре преценени и те знаят за 

съществуването им. Изборът на предприемачески насочено поведение пред други 

видове поведение кара ръководителите да се борят, синтезират, подпомагат и 

реализират. 

 

3.Заключение 

          Мотивацията като процес се основава на незадоволените потребности на 

хората и затова мениджърите се стремят да им осигуряват реални възможности 

чрез определено поведение в труда, като същевременно дават шанс и 

възможности за максимална изява на професионалните им качества. Необходимо е 

мениджърският екип на организацията в дейността си да постави ударение върху 

проблематиката относно мотивирането на персонала, в т. ч. и като приоритет 

на фирмената стратегия и политика. Изследването на мотивацията на 

човешките ресурси във фирмата е важно условие за намиране на оптималните 

управленски въздействия  за повишаване резултатите от трудовото 

представяне на персонала. Едно от тези управленски въздействия може да е 

създаването на среда за развитие на корпоративно предприемачество в 

организацията. За да се развива успешно корпоративно предприемачество и да 

бъдат мотивирани мениджърите за предприемчиво поведение в рамките на 

организацията, е необходимо да се даде повече свобода. Свободата е тази, която 

мотивира човека да даде най-доброто от себе си, да осъществи мечтите си в 

организационна среда. Младите и образовани хора днес не искат сигурна и 

спокойна работа, те имат нужда от  предизвикателство, вълнение и възможности 

за изява и осъществяване на идеите си. Една от основните задачи на 

мениджмънта е достигането на по-голяма съвместимост на личните и 

организационни цели, а това е възможно чрез създаването на условия за развитие 

на корпоративно предприемачество.  Мениджърите, които имат желание и 

възможност да създадат условия за развитие на предприемачески инициативи в 

управляваните от тях фирми, биха постигнали по-висока конкурентоспособност и 

по-добро индивидуално представяне на своите служители.   
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Увод  

 Думата "стратегия" е с древногръцки произход и буквално означава "водене 

на войските". Първоначално понятието се използва само във военната сфера където се 

дефинира като "най-важната съставна част на военното изкуство, занимаваща се с 

въпросите на подготовката и воденето на войни, военни кампании и стратегически 

операции". 

С течение на времето понятието "стратегия", като запазва в основни линии своя 

смисъл, се разпространява и в политиката, икономиката, социалната област, техниката и 

т. н. Сега то се употребява във всяка сфера на човешката дейност. 

 Във фирменото управление стратегията съдържа общата концеп-

ция,основните принципи, които определят перспективните задачи на развитието 

на управляваните обекти и на системата като цяло.  

           Маркетинга във винопроизводството е важен елемент, който позволява на 

производителите да вземат превес в един много динамичен пазар,където с 

агресивни стратегии се конкурират - не само вина, но и спиртни напитки, бира и 

други видове алкохол.   

 Целта  на настоящия доклад е на основата на преглед на характеристиките 

на използваните маркетингови стратегии във винопроизводството на нашата 

страна да предложи насоки за тяхното усъвършенстване. 

1. Теоретични основи на маркетинговите концепии във винопроизводството. 
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 Според Майкъл Портьр стратегията е отговор на възникващите вън от 

фирмата заплахи и възможности, от една страна, и на нейните собствени силни и 

слаби страни, от друга, с която се цели постигане на конкурентното предимство. 

Тоест маркетинговата стратегия се състои в привеждане на възможностите на 

фирмата в съотвествие със ситуацията на пазара, т.е. на вътрешната среда с 

външната. 

   Процедурите по разработването на маркетинговата стратегия могат най-общо да 

се групират в две последователни фази. 

    Първата фаза обхваща работата по формулирането на възможни стратегии като 

се ръководим от поставените маркетингови цели, разполагаемите ресурси и 

средства и рестрикциите на маркетинговата среда. Разбира се, не е възможно да се 

направи списък на всички възможни стратегии, понеже техният брой в повечето 

случаи е безкраен. Желателно е да се формулират няколко алтернативни стратегии, 

за да може на базата на сравнението да се избере най-добрата. Възможно е да се 

разработи и само една стратегия, която да се коригира в етапа на оценка, ако тя не 

удовлетворява изпълнението на целите. 

   Втората фаза включва оценката на формулираните стратегии или стратегия. 

Всяка стратегия следва да бъде оценена качествено и количествено. 

Качествената оценка се състои в поставянето на три въпроса, обхващащи трите 

основни     

качества на всяка стратегия: 

 адаптивност; 

 единство; 

 частично превъзходство; 

      Адаптивността на стратегията означава тя да е приспособима към 

характеристиките на пазара и спецификата на предприятието. Неадаптивна за 

предприятието ще се окаже стратегия за конкурентно противопоставяне в пазарен 

сегмент, в който въпросното предприятие има изключително нисък пазарен дял 

поради ограничените си вътрешни ресурси и поради присъствието на малко на брой, 

но ресурсно мощни конкуренти. 

     Под единство на маркетинговата стратегия следва да се разбира 

съвместимостта и непротиворечивостта на елементите на стратегическия 

маркетинг микс, в който се превъплъщава стратегията. Стратегията за пазарно 

проникване, преследваща постигане на значителен пазарен дял в съответния 

сегмент е с нарушено вътрешно единство, ако в стратегически план се акцентира 

върху интензивни и масови комуникационни усилия, а се предвижда изграждане на 

ограничена мрежа от канали за разпределение на продукта.        
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      Частичното превъзходство на маркетинговата стратегия дори и много важно, 

често се изпуска. То се състои в това, че поне от една гледна точка в избраната 

стратегия следва да превъзхожда тази на конкурентите. Предимства най-вече 

трябва да се търсят по някои от елементите на стратегическия маркетинг-микс. 

     Количествената оценка на маркетинговата стратегия представлява опит да се 

предвиди количествено ефектът от нейното реализиране и да се съпостави този 

ефект с количествения израз на поставените маркетингови цели. Понеже най-често 

поставяните маркетингови цели с количествен израз са: обем на продажбите; ръст 

на продажбите; пазарен дял; ръст на пазарния дял и т.н., то количествената оценка 

на маркетинговата стратегия се извършва в двоен аспект - предвиждане на 

продажбите и бюджетно предвиждане. 

     В маркетинговата теория се разглеждат разнообразни базисни видове 

маркетингови стратегии, много от които са приложими и по отношение на 

винопроизводството. 

  Спецификата на винопроизводството и най-вече особеностите, произтичащи 

от характеристиките на виненият пазар, организационно-структур-ния 

и производствен облик на винопроизводителите,както и от тяхната 

сложна и многообразна 

маркетингова среда, слагат своя отпечатък върху конвенционалните стратегически

 маркет-ингови модели.  

            През последните години на българският  винени пазар настъпват редица 

промени. Основна причина за това е бързото и положително развитие на 

подотрасъла, а то се дължи на успешното организационно преструктуриране и 

навлизането на чуждестранни инвеститори. Лозаро-винарският сектор е един от 

малкото стопански сектори с положително търговско салдо в последните 

години,като външнотърговското салдо е положително, но се наблюдава тенденция 

към намаляване. Винопроизводството е традиционно успешно развиващ се отрасъл у 

нас. България е между 15-те водещи страни производителки и износителки на вино в 

света. На пазара функционират повече от 50 по-големи винзавода и много изби, 

произвеждащи различни бутилирани и наливни вина Тези предпоставки водят до 

засилена конкуренция и различни подходи при реализирането на маркетинговият микс. 

2. Преглед на характеристиките на използваните маркетигови стратегии във 

винопроизводството в България 

   Най – често прилаганите маркетигови стратегии във винарския сектор в нашата 

страна се отличават със следните особености: 

 Качество на продукта, доказано във времето. Тъй като виното е преди 

всичко напитка, вкусовите и ароматни характеристики, са основна отправна 

точка при избора. Търси се постоянство в качеството на различните реколти, 
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което да доказва, че брандът винаги предлага високо качество отличаващо го 

от дтугите производители. 

 Качество на опаковката – бутилка, етикет, капсула,тапа. 

Външният вид е естествен стимул да пожелаем даден предмет, особено, ако 

още не сме запознати с качеството на съдържанието. Лошата опаковка в 

съзнанието на потребителя  говори за нехайство и незаинтересованост от 

страна на производителя, което вероятно е отразено и във вкусовите качества 

на виното. Въпреки че помага, не е задължително опаковката да е правена с 

много пари, за да привлича и задържа погледа. Бутилката и капсулата са реално 

скъпа част от микса, но водещ най-често е етикетът. Неминуемото му 

присъствие го превръща в разход, който е задължителен и има смисъл да бъде 

направен качествено. 

 Информираност - в това число, но не само, телевизионна, радио, печатна, 

социална реклама, промо дегустации.Дори и в един по-наситен с реклама пазар, 

информираността играе важна роля във формирането на мнението, 

отношението към продукта и потребителските навици. 

 Визия за развитие и политика на избата. Изключително важна за 

отношението на клиентите  към дадена изба е посоката, в която е избрала да 

се развива тя, средствата, които използва, за да се популяризира и расте, дори 

начинът, по който е позиционирала продуктите си на пазара. Новите брандове 

изискват наистина много усилия, за да бъдат маркетирани и да се създават 

нови такива всеки сезон е нерентабилно и често ненужно от гледна точка на 

клиента. 

 Технологичен екип. Хората зад виното са основна движеща, и притегателна 

сила, която може коренно да промени отношението на потребителя към дадено 

вино/изба, както в положителна, така и в отрицателна насока. 

 Отношение на избата към потребителите. Повечето изби в България се 

стремят главно към пласиране на продукта към дистрибутори без задълбочен 

интерес към крайния консуматор. Много изби твърдят, че знаят какво се търси 

на пазара, вероятно по данни на търговците, с който работят, но липсва 

личният досег с клиента. Това може и да е в рамките на допустимото за 

големите винзаводи, залагащи по-често на ‗изгодни‘ цени, но малките бутикови 

изби трябва да се замислят върху монетаризирането на подобно 

взаимодействие. 

  Отношение на избата към конкуренцията. Конкуренцията е здравословна, 

особено в условия на феърплей. Негативната реклама, междуособиците, 

формирането на клики и фаворитизирането е непродуктивно и отблъскващо. 

Въпреки че тези ‗особености на климата‘ не са достъпни за масовия 

потребител, те спъват развитието на индустрията. 
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 Приложението на маркетинга на българският винен пазар . На 

българският пазар към момента е  лесно да се отличиш от масата 

производитвел. В много от случаите при бутиковите изби собствениците се 

занимават с всичко – от лозето до етикета - което е продиктувано от 

максимата ’ако искаш да направиш нещо добре, свърши си го сам“. Това изисква 

коренно различни познания и в крайна сметка се явява ’алтернативна цена‗ 

(opportunity cost). При големите винопроизводители пък комуникацията се губи 

някъде между сложното ръководство на компанията и наетата рекламна 

агенция, която за себе си просто се ’бори с едвам извоювания бюджет и 

медиите‗. Естествено че почти никой от прозиводителите няма бюджет за 

телевизионна реклама предвид малкото на брой циркулиращи в местният ефир. 

  Общуването с клиентите може да се осъществи по множество начини, 

които да помогнат на избите да се отличат, като същевременно изграждат 

една положителна марка. Петият елемент от маркетинговия микс – хората – не 

трябва да бъде забравян и изместван от на пръв поглед по-належащи фактори. 

 Виненият туризъм като маркетингова стратегия: 

  За да имаме винен туризъм, трябва да са налице поне следните четири условия: 

Привлекателен туристически ресурс в достатъчно количество – интересни 

лозарски стопанства, винарски изби, винарски продукти, лозаро-винарски събития и 

преживявания. 

  Уютна и сигурна материално-техническа база, опосредстваща ползването на 

туристическия ресурс от туристите – пътища до лозовите масиви, 

дегустационни зали, демонстрационни зали, заведения за хранене, средства за 

пребиваване и др. 

  Организационна туристическа дейност и предлагане: организиране и предлагане 

на услуги за информация, дегустация на вина, анимация, изхранване, нощуване и др. 

от страна на стопаните на лозарските стопанства и винарските изби 

производствено-посредническа дейност от страна на туроператори и турагенти 

за организиране и предлагане на винарски пътувания и посещения. 

   Новите и модерни винарски изби в България внедряват и разчитат изцяло на 

френските, немските, италианските и дори австралийските лозарски и еноложки 

практики. Митът за уникалните тракийски и български лозаро-винарски 

свещенодействия се валоризира чрез класическата икономическо-прагматична 

енология на западноевропейските винари. Създалата се реалност е полезна за 

развитието на винения туризъм най-малко в два аспекта. От една страна , 

модерните изби привличат български туристи и формират в тях 

западноевропейска потребителска винена култура, на основата на която те се 

превръщат във фенове на винения туризъм. От друга страна, модерните изби 

привличат и чуждестранни, основно западноевропейски туристи, демонстрирайки 
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им как се изнасят, присаждат и облагородяват техните винарски традиции в 

чужбина. 

   Изхождайки от направената ретроспекция и оценявайки съвременните условия за 

винен туризъм в България, можем да направим следните изводи: 

   В България вече е реалност интересен лозаро-винарски туристически ресурс, 

който доближава необходимото критично количество за формиране на пълноценни 

винарски турове. Модерни лозарски стопанства с винарски изби и характерни 

маркови винарски продукти има по цялата територия на страната. 

    Реалност в достатъчно много от лозарските стопанства и винарските изби е 

качествена, на места бутикова (хотел "Соли Инвикто", хотел "Тодоров") 

материално-техническа база за посещение, дегустации, развлечения, изхранване и 

пребиваване, което прави възможно осъществяването на разнообразни винени 

туристически пътувания. 

   Стопаните на лозарските стопанства и винарските изби с ориентация към 

винения туризъм реално организират и предлагат услуги за информация, 

дегустация на вина, анимация, изхранване, нощуване и други. Към момента обаче те 

подхождат индивидуалистично и не координират усилията си за сглобяване на една 

цялостна картина на предлагането на възможности за винен туризъм в България. 

    Организирането и предлагането на винени пътувания и посещения в България от 

страна на туроператори и турагенти присъства по-скоро за асортимент в 

тяхната дейност, отколкото като основно продуктово направление. Причините се 

коренят както във все още неоформената търговска политика на винарските изби, 

така и в малкия по обем сегмент на почитателите на винения туризъм в България. 

3. Насоки за усъвършенстване на прилаганите маректигови стратегии 

във винопроизводството в България  

   Въпреки, че българските вина се славят с отлично качество, базирано на 

дългогдишният опит в производство, традиции и елитни сортове 

грозде,българските винопроизводители не трябва да подценяват конкуренцията, а 

да залагат на иновации  и ново оборудване в производството и обработката на 

суровините. 

    Качеството на опаковката ,бутилката, етикета и другите елементи за 

дистрибуция, са отлична възможност за производителите да се отличат и да 

заявят своята визия. В последните години се забелязва тенденция на използване на 

различни типове бутилки (по големина и форма), както и картонени кутии , които 

са още една опция да направят продукта по-лесно разпознаваем и същевременно 

достъпен. 

   Производителите на вина трябва предварително да са определили групата 

потребители която искат да достигнат с посланията си, преди да им ги 

предложат по подходящият начин.Каналите по които информацита можа да 
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достигне до клиентите са различни - телевизионна, радио, печатна, социална 

реклама, промо дегустации и др., но за да има желаният ефект,тя трябва да е 

поднесена в подходящият момент на точната аудитория. 

  Визията на винопроизводителите е важна част от дългосрочната стратегия и 

бизнес плана на фирмата. Необходимо е избата ясно да дефинира за себе си къде 

стои и накъде отива, следвайки плътно заложените цели – няма бюджет, който да 

може да преодолее липсата на фокус и няма как да се добави стойност към 

продукт, който има неуточнено място на пазара. Съществуването на цели помага 

на клиента да се довери на продукта, създавайки установен модел на търсене, а за 

избите означава и по-малко залитане към последните ’тенденции‗ с неясни 

перспективи за бъдещето. 

    Отношението към лоялните клиенти са един от най-ценните активи на всяка 

компания. Потрбител би предпочел изба, която е създала впечатление за част от 

общност, която по някакъв начин, чрез наличните инструменти, е накарала 

клиента да се чувствам съпричастна към техните вина, да се идентифицирам с 

тяхната визия, пред такава, която предлага ‗най-добро вино‘, но нямта лично 

отношение към потребителя. 

    Клиентите желаят да видят отворени и общуващи с крайните клиенти изби, по-

засилено присъствие в публичното пространство и иновативност, която да 

показва уникалността на всяка винарна. 

    Препоръките към избите, които имат намерение да въведат виненият туризъм 

като част от маркетинговите си стратегии са да се насочат към клиенти ,които 

се интересуват от всичко за виното или са любители на вина. Виненият туризъм 

може да бъде част от други видове туризъм –селски, агро-туризъм, кулинарен 

туризъм, или да ползва елементи от туристически продукт.Виненият туризъм 

може да се съчетае с различни прояви, свързани с виното – празници, панаири, 

винарии, винени фестивали и др., както и с празници, обичаи и ритуали, свързани с 

бита на местните хора.  

    На основните за България чуждестранни емитивни пазари има достатъчно 

туристи с потребности и мотивация за участие във винен туризъм, само че за тях 

нашите съвременни лозаро-винарски туристически възможности са все още 

информационно неизвестни. С нарастването на винарската потребителска 

култура на българското население вътрешният пазар ще се превръща във все по-

важен източник на туристи с потребности и мотивация за участие във винен 

туризъм. 
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Резюме / Abstract  

 

Докладът представя теоретичен обзор, обхващащ появата, стадиите на 

развитие и съвременните предизвикателства пред електронното обучение в 

организациите. Представени са редица примери от практиката и резултати от 

мащабни изследвания по разглежданата проблематика. 

 

Ключови думи: Електронно обучение в организациите, управление на 

човешките ресурси, обучение и развитие на човешките ресурси,  

 

The paper presents a theoretical overview of the emergence, stages of development 

and the contemporary challenges that E-Learning meets. Number of practical case studies 

and results of extensive research in the problematic area are put under discussion. 

Keywords: E-learning in organizations, human resources management, human 

resources learning and development 

 

Електронната форма на обучение придобива нарастваща популярност през 

последните години. Интересът към нея се дължи на съчетаването на две ключови 

предимства – възможност за едновременно обучение на значителен брой хора и 

по-ниски разходи в сравнение с традиционното обучение. В България 

електронизацията на обучението започна от висшите учебни заведения, като 
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понастоящем почти всички университети разполагат с работещи системи за 

електронно обучение. В бизнес средите електронизацията печели популярност 

основно поради намалението на разходите за обучение на персонала, което тя 

позволява. Така например, вследствие на въвеждането на електронно обучение,  

IBM спестява само през 1999 г. 200 милиона долара, като изчисляват, че разходите 

са пет пъти по-ниски от тези за традиционно присъствено обучение. Ърнест енд 

Йънг (Ernst and Young) намаляват техните разходи за обучение с цели 35 %, като 

същевременно подобряват консистентността на съдържанието и измеримостта 

на резултатите от обучението. В световен мащаб още през 2000 г. е проведено 

изследване сред 500 от ръководителите на отделите за обучение на персонала на 

класираните в топ 2500 водещи световни компании. Резултатите сочат, че в 60 

% от компаниите вече съществува платформа за е-обучение; за 86 % от 

компаниите към момента е бил водещ приоритет адаптирането на обучителното 

съдържание за електронно преподаване; в 80 % от компаниите електронното 

обучение е било структурирано в последователни учебни програми (Strother, 2002, 

pp. 1-2). В България редица организации-клонове на големи световни компании вече 

работят с електронни форми на обучение. Интерес вече проявяват и големите 

български компании. 

В този контекст целта на научния доклад е да представят и 

систематизират основните етапи от появата и развитието на електронните 

форми на обучение, както и да очертаят основни предизвикателства пред  

бъдещото му развитие. Във връзка  с това изложението е структурирано в две 

части: основни етапи в развитието и съвременни предизвикателства пред 

електронното обучение в организациите. 

 

Основни етапи в развитието  на електронното обучение 

Електронната форма на обучение съществува вече над две десетилетия. В 

хода на бързото си и мащабно развитие, за този период то успява да премине 

последователно през три качествено различни периода от гледна точка на начина 

на поднасяне на информацията, използваната технология и фокуса на вниманието 

по време на процеса. (Zhang, 2013, p. 2)  

Първото поколение е-обучение представлява еднопосочно предаване на 

информация по електронен път. По време на второто поколение се добавя 

интерактивност и взаимодействие между страните в процеса, като акцентът се 

поставя върху педагогическата гледна точка. Третото поколение се отличава с 

фокус върху цялостния процес и поемане на водещата роля специалистите  от 

сферата на развитието и обучението на човешките ресурси и на 

преподавателите/обучителите. Понастоящем по-голямата част от 

организациите предлагат на обучаемите е-обучения от първо или второ 
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поколение, а често пъти и различни варианти на комбинации между двата типа. В 

допълнение на това се организират и присъствени срещи под формата на модули 

за преподаване лице-в-лице (като част от обучението) с реално събиране на 

обучаеми и преподавател и/или присъствени сбирки само на участници в 

обучението, които да упражнят и обсъдят на живо наученото. Тази разновидност 

на е-обучението излиза извън рамките на електронната среда и по тази причина е 

наречена ’смесено учене‗. 

Е-обучение от първо поколение: Еднопосочно предаване на информация по 

електронен път. 

Зората на електронната форма на обучение изгрява в началото на 90-те 

години на ХХ век.
1
 През този период предоставянето на електронно съдържание 

зависи изцяло от компетентни компютърни специалисти, които да осигурят 

техническата възможност това да се случи. Те разработват платформи за 

обучение и обучителни курсове. Ролята на преподавателя/обучителя е ограничена 

до това да предостави на компютърните специалисти съдържанието, което е 

преподавал при присъствената форма на провеждане на същото обучение. Оттук 

те се заемат с дизайн и преработка на материалите, така че да ги адаптират за 

електронна среда. Тази преработката не е съдържателна, а от графичен и 

технически характер, така че обучението да придобие по-модерна визия. Примери 

за такива обучения са презентации, съставени на програмата МS Power Point, 

които са публикувани на вътрешнофирмени електронни среди (Интранет) или 

серия презентации от университетски курс, (които са били използвани по време 

на провеждането на лекции), достъпвани чрез платформа за електронно обучение 

през сайта на университета. Това представлява еднопосочно предаване на знание 

с фокус върху техническото и технологично предаване на информацията. По този 

начин предаването на познанието, опита и отношението на 

преподавателя/обучителя към преподавания материал не може да се постигне. 

Електронните обучения от първо поколение са критикувани поради липсата 

на мотивиращ ефект върху участниците и невъзможността за получаване на 

обратна връзка от тях. Често пъти директното публикуване на материал, който 

е бил преподаван в присъствена форма, води до неразбиране от страна на 

потребителя, тъй като публикуваната информация е лишена от примерите, които 

преподавателят е давал пред публиката си, както и от възможността да се 

проведе дискусия под формата на въпроси и отговори. По тези причини стартът 

на е-обучението е съпроводен с много възражения и критики. Голяма част от 

организациите-пионери във въвеждането му отчитат загуби, поради отказ на 

потребителите да се обучават под тази форма, а при всички сравнителни анализи 

                                                           

1
Zhang, W., Entering the 3rd generation of e-learning, 2013, p. 2 
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на ефективността на присъствената и електронната форма, изводите са в полза 

на присъствената. Например поради неуспехи в предоставянето на качествени 

програми и курсове за електронно обучение сайтът Fathcom.com за е-обучение на  

Колумбийския университет търпи загуби от $25 млн., Университетът в Темпъл с 

неговия Virtual Temple губи над $10 млн.; NYUonline при Университета на Ню Йорк 

губи също над $10 млн.; California Virtual University губи също подобна сума, а във 

Великобритания за UkeU, създадена към Съвета за финансиране на висшето 

образование, загубите са над £62 млн. (Zhang, 2013, p.3). 

Заключението, което се налага след тази серия неуспехи при старта на 

електронното обучение, е че то е на първо място форма на обучение, а не на 

технология. Последната е само начин на достигане до обучаемия. Вследствие на 

анализа на тези проблеми и недостатъци на електронното обучение в периода 

1999 г. – 2001 г. се достига до извода, че е-обучението трябва да следва 

принципите на педагогиката, а технологията да бъде само средство. (Zhang, 2013, 

р.3) 

Е-обучение от второ поколение: Интерактивност и взаимодействие с 

акцент върху педагогическата гледна точка. 

Докато някои университети не се справят успешно с въвеждането и 

развитието на система за електронно обучение, на други места по същото време 

се наблюдават редица успешни примери за същото, като: Университетът във 

Феникс, Университетът в Антабаска, Университетът във Ферн, Университетът 

в южен Куинслънд, Колеж за онлайн обучение в Китай (тази платформа обхваща 

обединение от 67 китайски колежа), Свободният  университет в Хонг Конг, 

Националния свободен  университет Индира Ганди, Университетът на Южна 

Африка (ЮАР), Свободния университет на Малайзия, Свободния университет на 

Израел, Виртуалния университет на Пакистан, Националния корейски свободен  

университет, Финландския виртуален университет и др. Същественото различие 

при университетите, в които е-обучението има успех, е в предлагането на услуга 

по подпомагане на студентите в учебния процес и във вземането под внимание на 

педагогическия аспект на процеса.  

В основата на педагогиката е взаимодействието. При е-обученията от 

първо поколение, такова практически липсва. За сметка на това при 

присъственото обучение, взаимодействие има и то протича между преподавател 

и обучаем, както и помежду обучаемите. Това е и водещата причина за 

предпочитане на традиционната форма пред електронното обучение от първо 

поколение. При електронното обучение от второ поколение, вече се говори за три 

типа взаимодействие, които произтичат от специфичната автономна среда на 

учене: между преподавател и обучаем, обучаемите (посредством среда за обмен 

на мнения и материали) и между обучително съдържание и обучаем. Този трети 
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аспект се появява поради създаването от ИТ специалистите на възможности за 

включване в рамките на съдържанието на редица техники и средства за въвличане 

на обучаемия в процеса, което цели повишаване на неговата активност и като 

следствие - въвлеченост, мотивация и повишен интерес. Взаимодействието като 

част от обучителния процес осигурява на участниците възможност за задаване 

на въпроси, за споделяне на мнения, за подаване на обратна връзка относно 

качеството на обучението и създава усещане за общност (с другите обучавани и 

преподавателя), което води до по-висока удовлетвореност и резултати от 

процеса. 

Новата тенденция се развива от началото на ХХI век. През този период 

електронното съдържание, което достига до потребителя, също зависи от 

компетентни компютърни специалисти, които го преработват и го обогатяват с 

различни функционалности, така че да осигурят възможност за взаимодействие 

на трите нива, които вече бяха споменати. Освен това, се обогатява палитрата 

от изразни средства: създават се анимирани модели и графики; добавят се видео-

клипове и аудио записи, създава се възможност за електронно тестване на 

знанията. Голямо значение (и средства) се отдава на дизайна на екраните. През 

този етап при изготвянето на електронното обучение, компютърният 

специалист се консултира активно с преподавателя и се опитва, доколкото е 

възможно, да вникне в естеството на материята, за да пресъздаде възможно най-

ефективно съдържанието.  

По същество разликата между първо и второ поколение е-обучение се 

състои в техническите изразни средства и във възможността за получаване на 

обратна връзка, което води до възможност за измерване на ефективността на 

обучението и за преработването му в съответствие с мненията на 

потребителите.  

Е-обучение от трето поколение: Фокус върху цялостния процес на обучение. 

Основен недостатък на електронното обучение от първо поколение се 

явява относително ограничената роля на специалистите в областта на 

обучението и развитието на човешките ресурси и на 

преподавателите/обучителите като преобладаващата част от задачите се 

извършват от специалистите в сферата на информационните технологии. При 

второ поколение се поставя акцент на процесите на взаимодействие между 

обучаем и обучител, но ролята на този специалист все още остава централна. От 

друга страна фактът, че преподавателите/обучителите, които имат специфични 

познания в конкретната материя, имат относително ограничено участие при 

разработването на електронното обучение често е причина за множество 

преработки на съдържанието, което влияе негатовно върху ефективността и 

ефикасността на този процес. Този недостатък е преодолян в е-обученията от 
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трето поколение. Също както в предходния етап, те са интерактивни, дават 

възможност за различни форми на представяне на съдържанието, но тук вече 

специалистите по информационни технологии работят съвместно с 

преподавателите/обучителите и със специалистите по управление на човешките 

ресурси (вкл. със специалистите по обучение и развитие на човешките ресурси). 

Създават се електронни програми за дизайн на обучително съдържание, които 

могат да се използват директно от преподавателите/обучителите, за да 

съставят самостоятелно електронното обучение. Тези програми са лесни за 

употреба от страна на преподавателите/обучителите.. Огромната разлика, 

която настъпва със създаването на софтуер, с който преподавателят може да 

използва самостоятелно, се корени в рязкото повишаване на гъвкавостта и 

оперативността на процеса по създаване и управление на съдържанието. Всяка 

поправка в съдържанието, може да се направи от преподавателя/обучителя от 

всяка точка на света, стига само да разполага с Интернет и компютър. От друга 

страна обученията, които се създават чрез горепосочените програми, са 

съвместими с различни платформи, тъй като всички те са създадени в т.нар. 

SCORM формат, който се явява универсалния език на е-обучението. SCORM е 

акроним от Sharable Content Object Reference Model, което в превод означава 

Референтен Модел за Обекти от Споделимо Съдържание.  

 

Съвременни предизвикателства пред електронното обучение  

Интензивното развитие на е-обучението в организациите през последните 

години се съпровожда с формирането на редица предизвикателства, които се 

свързват с открояването на сравнителните предимства на третото поколение 

е-обучение: 

1. Гъвкавост: Чрез креативно използване на потенциала на новите 

технологии, платформите за обучение са ориентирани към обекти (в SCORM 

формат) и вследствие на това са много по-динамични от преди. Могат да се 

добавят множество функционалности, които разнообразяват съдържанието и го 

правят по-интересно. Съществува възможност и за адаптацията му спрямо 

конкретния обучаем.  

2. Интерактивност: Платформите от трето поколение имат 

функционалности, като: блог, виртуална класна стая, връзка с Фейсбук и Туитър и 

др., където участниците могат да споделят, да коментират, да показват 

интересни моменти на приятели и т.н. 

3. Обучителни функционалности: Възможностите на платформите предоста-

вят редица удобства на потребителя, като секции за водене на бележки, 

поставяне на отметки и подчертаване, създаване на портфолио, добавяне на 

електронни книги като препоръчана литература. 
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4. Функционалности за оценка: Качеството се явява най-важният фактор за 

всяка сфера на обучение и е-обучението не прави изключение. Платформите от 

трето поколение дават възможност за наблюдение и запис на редица процеси: 

дейност на преподавателя и на участника; прекарано време в обучението; 

резултати от тестове; разнообразни статистики; взаимодействия между 

преподавател, участници, външни публики и т.н; обратна връзка от участници; 

обратна връзка от преподаватели. 

5. Оптимизация на разходите за обучение: Електронното обучение, още със 

самата си поява дава възможности за огромни оптимизации на разходите за 

организациите. В сравнителен план с присъствената форма, то спестява напълно 

разходите за транспорт, както на обучаемите, така и на преподавателите; 

разходите за наем на помещения; разходите за време за откъсване от работа. 

Всички изброени се явяват основните разходни пера в обучителния процес в 

организациите. От друга страна, при електронните обучения съществува 

сериозна първоначална инвестиция за закупуване или изработване на електронна 

платформа и за заплащане на труда на специалистите по информационни 

технологии, които да създадат самите обучения. При е-обученията от трето 

поколение разходите за заплащане по създаване на обученията от ИТ специалисти 

се спестяват, обученията са съвместими с различни електронни платформи и не 

се налага да се създават отново, а някои от платформите за обучение (например 

платформата Moodle, с която оперира и Университетът за национално и световно 

стопанство) вече се разпространяват безплатно.  

Към електронната форма на обучение често са отправяни критики относно 

типа съдържание, което е подходящо за преподаване посредством електронни 

технически средства. Тези забележки се основават на мнението, че за този тип 

обучение е подходяща само конкретна материя, при която съдържанието не търпи 

различни тълкувания и интерпретации. За останалите видове съдържание се 

счита за адекватна изцяло присъствената или смесената форма на обучение, при 

които могат лесно да се провеждат различни дискусии, ролеви игри, казуси и т.н. 

Развитието на технологиите през последните години, обаче все повече поставя 

под въпрос основателността на подобни критики. 

Вследствие на напредъка на технологиите и навлизането на обучения от 

трето поколение, науката и технологията стоят по-близо от всякога, поради 

централната роля, която се отрежда на преподавателя/обучителя. Това налага 

обаче към неговата подготовка, да се поставят нови изисквания, които 

предполагат системно и целенасочено обучение. То следва да включва основни 

умения и познания в сфери, които до момента са били приоритет на 

специалистите по информационни технологии и дизайн. Такива изисквания вече 
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има заложени в утвърдените стандарти на Американската асоциация за обучение 

и развитие (АSTD
2
). 

В заключение може да се подчертае, че представените в рамките на 

настоящия доклад етапи в развитието и предизвикателствата пред 

електронното обучение нямат изчерпателен характер, но открояват една 

значима област, която в следващите години ще привлича вниманието, както на 

ръководители и експерти от практиката по управление на човешките ресурси, 

така и на изследователите в тази област. 

 

 

Библиография: 

1. Strother, J. B. An Assessment of the Effectiveness of e-learning in Corporate Training 

Programs, Florida Institute of Technology, 2002 

2. Attwell, G., Evaluating e-learning., A guide to the evaluation of e-learning. Evaluate 

Europe Handbook Series Vol 2, 2006 

3. Zhang, W., Entering the 3rd generation of e-learning: Characteristics and strategies. 

Journal of Educational Technology Development and Exchange, 6(1), 1-12. HKU 

Space, The University of Hong Kong, 2013 

4. Naish, R. Generation X, E-learning age magazine, October 2011 

5. Hall, B., E-Learning for Multiple Generations, Chief Learning Officer, July 2008 

6. Lewis, A., E-learning maturity, Training & development in australia, February 2009 

7. Leteney, F., The power of two, E-learning age magazine, October 2011 

8. Ahmad M., Tarmudia S., Generational Differences in Satisfaction with E-Learning 

among Higher Learning Institution Staff, The 3rd International Conference on e-

Learning Bandung, Indonesia, 23-24 November 2011, ICEL 2011 

9. Arjun Reddy; E-learning ROI; E-learning magazine, January 2002 

10. Department of Defense USA, SCORM Users Guide for Programmers, 4
th

 edition, 2011 

                                                           

2
 По данни на официалния сайт на Американската асоциация за обучение и развитие (АSTD): 

http://www.astd.org/Publications/Newsletters/ASTD-Links/ASTD-Links-Articles/2005/06/E-Learning-

Standards-Update, 17 септември 14 г. 



 

 

 

933 
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Резюме 

Компетентностните модели в управлението на човешките ресурси се 

очертават като  характеристика на съвременните организации, които се 

стремят към високи равнища на представяне . Ползите от тяхното внедряване се 

свързват с редица позитивни ефекти: повишаване на производителността на 

труда;  ограничаване  на текучеството на персонала и на разходите за 

неефективен подбор; намаляване разходите за обучение и развитие на персонала; 

подобряване на представянето на човешките ресурси и развитие на процесите по 

планиране и разгръщане на този човешки капитал, който е най-ефективен. В 

рамките на  настоящия доклад се представят същностни характеристики и 

приложни аспекти  на компетентностните модели в управлението на човешките 

ресурси. Във връзка с това се отделя място както за принципите и предимствата 

на компетентностите модели, така и за основните подходи и етапи на тяхното 

изграждане. 

 

Ключови думи 

Компетентностен модел, управление на човешките ресурси, трудово 

изпълнение, обучение и развитие на човешките ресурси. 

 

Стремежът към високо равнище на организационно представяне насочва 

вниманието на редица фирми от бизнеса  и на институции от публичната 

администрация към търсене на подходящи възможности за повишаване на 

индивидуалните и груповите постижения на заетите, в основата на които е 

прилагането на компетентностни модели- стратегически инициативи насочени 
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към обвързването на представянето на служителите с изискванията на 

работата. Съвременните организации насочват част от своя управленски 

потенциал както към определяне на изискваните човешки компетенции така и към  

тяхното развитие
1
.  

Основната цел на настоящия доклад е да се представят същностни 

характеристики и приложни аспекти  на компетентностните модели в 

управлението на човешките ресурси, което се отразява и в структурата на 

изложението. В първия раздел се систематизират някои същностни 

характеристики на компетентностите модели в управлението на човешките 

ресурси, а във втория- практически аспекти на тяхното въвеждане и приложение..  

 

Компетентности модели- същностни характеристики 

Компетентностните модели се основават на компетенциите, които са 

извлечени от задълбочено  познаване на високите равнища на представяне на 

служителите в конкретна  професия, дейност, длъжност. Моделът може да 

осигури идентификация на компетентнциите на служителите, необходима за 

развитието им, с цел да се подобри трудовото представяне в настоящата им 

работа или да се подготвят за друга работа.  

В контекста на дискусионността на използваната терминология в тази 

област, е необходимо да се подчертае, че в настоящия доклад компетенциите се 

разбират като комбинация от знанията, поведението и опита осигуряващи 

потенциал за най-ефективното изпълнение на възложената работа, а 

компетентностният модел е  описание на компетенциите на изпълнителите на 

определена длъжност или професия.
2
 

Компетенциите са градивните елементи на компетентностните модели. 

Например, компетентностният модел за длъжността мениджър продажби може да 

включва компетенции като планиране на продажбите, работа в екип, пазарни 

компетенции, тенденции в индустрията и стратегическо мислене
3
. 

Основните принципи, гарантиращи полезността на компетентностните 

модели за компанията, могат да се систематизират в следните направления
4
:  

- Компетенциите трябва да показват реални, практически изпълними 

поведения, съобразени с организационната специфика и култура. Те трябва 

                                                           

1
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3
 Draganidis and Mentzas, "Competency Based Management; a review of Systems and approaches", 
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4
 Томов Т. ’Разработване на компетентностни модели или какво поведение е необходимо за 

успешно трудово представяне‗, http://www.trudipravo.bg/index.php 
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да бъдат недвусмислени, разбираеми, познати и приети като стандарт за 

добро представяне, да подлежат на сертификация. 

- Поведенията, които характеризират компетенциите, трябва да подлежат 

на наблюдение, измерване и оценяване. 

- Компетенциите трябва да бъдат свързани с организационната 

перспектива, с приоритетите и визията за бъдещето на организацията. 

- Компетентностните модели трябва да обхващат  6-12 компетенции. 

- Компетенциите трябва да присъстват във всички управленски актове и 

политики. 

Изследванията показват, че организираната на базата на компетенциите 

система за управлението на човешките ресурси се характеризира с редица 

предимства: 

- Намаляване времето за комуникация, обучения и администриране, като 

ръководителите трябва да са запознати с изискваните компетенции  за 

всяка една позиция. 

- Информацията от различни източници може да бъде сравнена и данните от 

един компонент могат да се използват за валидиране ефективността на 

други. Например, оценяването на изпълнението лесно може да бъде 

използвано за валидиране ефективността на подбора или обучението. 

- Използването на една подсистема подкрепя и засилва използването на 

другите. Успешното използване на определенията и оценъчните скали в 

една подсистема напомня на ръководителите за важността на тяхното 

използване в други дейности
5
  

Тези предимства са в основата на нарастващия интерес към изграждането 

и разпространието  на компетентностни модели в управлението на човешките 

ресурси в организациите  Според изследване на DELOITTE
6
 при успешното 

въвеждане на компетентностни модели компанията може да очаква като минимум 

ефект: 30% намаление на разходите, свързани с подбор и текучество на 

персонала, 25% повишаване на личната и екипна ефективност и 

производителност. Тези цифри говорят сами за себе си относно ефектите от 

въвеждането на компетентностните модели.  

Компетенциите могат да бъдат използвани в различни сектори на 

прилаганото управление на човешките ресурси в организацията: при подбора, при 

обучението и развитието, при управление на трудовото изпълнение, планиране на 

кариерата и др. 

                                                           

5
 Byham, "Developing Dimension/Competency-Based Human Resource Systems", A Monograph. 

6
 Бояджиева Т., Уникален шанс за българския бизнес - изграждане на Национална Референтна Мрежа 

за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони, 2010 
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Подборът базиран на компетенциите се прилага отдавна в управлението на  

човешките ресурси и може да бъде проследен в ранния труд на McClelland свързана 

с компетенциите за  целите на наемането
7
. Компетенциите се използват, за да 

се сравнят способностите на кандидата с изискванията на обявената позиция; 

така се идентифицира най-добрият кандидат, а пропускте в компетентностите 

формират основата за първоначален план за обучение
8
. Целта е да се определят 

’поведенията‗ необходими в определена работа и до каква степен тези поведения 

ги притежават различните кандидати
9
. Компетентностният модел предоставя 

пълна картина на това какво е необходимо, за да се извърши работата, така че 

интервюиращите могат да определят характеристиките, които се изискват за 

доброто изпълнение на работата 

Предимствата на компетентностния подход в областта на обучението и 

развитието на човешките ресурси може да се систематизират в следните 

направления
10

 

- Идентифицират се точно нуждите от обучение и развитие спрямо 

основните, поведенческите и техническите компетенции. Осъществява се 

точен анализ на пропуските (дефицитите) между способностите на 

отделния служител и изискванията на настоящата и бъдещи позиции. 

- Повишава се възвращаемостта от инвестициите в обучение и развитие, 

създават се условия за точна оценка на ефективността и поддръжка на 

резултатите от обучението. 

- Създават се условия за натрупване, съхраняване и развитие на база от 

знания в организацията като предпоставка за нейната 

конкурентоспособност. 

В съвременните организации се използват модели базирани на 

компетенциите като част от центровете за развитие на служителите. Целта 

тук е да се оценят силните качества на индивидите и техните недостатъци, за 

да се определи бъдещото развитие. Компетенциите като измерващ инструмент 

определят поведенческите фактори свързани с изпълнението на работата. 

                                                           

7
 Ozcelik and Ferman, "Competency Approach to Human Resource Management Outcomes and Contributions 

I a Turkish Cultural Context", Human Resource Development Review, 2006, pp.77. 
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Information Management & Computer Security,2006, pp.55 
9
 Rowe, "Clarifying the use of competence and competency models in recruitment, assessment, and staff 

development", Industrial and commercial Training, 1995, pp.12-17 
10

 Томов Т. ’Разработване на компетентностни модели или какво поведение е необходимо за 
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Процесът за управление на изпълнението става по-ефективен когато заетите са 

атестирани на две нива (какво) и поведенческото представяне (как)
11

.   

Компетентностният подход е ефективен инструмент и може да се 

използва като критерии за кариерно развитие. Системите за планиране на 

кариерата свързват компетенциите с развитието на дейностите, което дава 

възможност на заетите да разберат какви са техните нужди от бъдещо 

развитие, за което компетентностният подход е ефективен инструмент.
12

 Те 

могат да преразгледат необходимите компетенции за всички позиции и след като 

ги сравнят с компетенциите които те притежават да идентифицират 

потенциалните позиции и развитието на кариерните им планове
13

  

 

Приложни аспекти на компетентностите модели в управлението на 

човешките ресурси 

В рамките на настоящия доклад от широката гама приложни аспекти на 

компетентностните модели се открояват два, които имат ключово значение за 

успешното разпространение на тази управленска практика в организациите: 

подходи и етапи на разработване. 

В литературата
14

 и в практиката се акцентира върху два основни 

стратегически подхода при разработването на компетентностните  модели: 

- Универсален подход - включващ изграждането на един основен 

компетентностен модел обхващащ набор от компетенции, които са 

приложими за всички длъжности. Обикновено се идентифицират 

относително широк кръг компетенции и свързаните с тях наблюдаеми 

поведения. Тук се систематизират общите умения, характеристики и 

ценности/ползи, които са необходими за постигане на ефективност в 

редица длъжности както във всички мениджърски позиции, така и в цялата 

организация. Този подход се използва, когато висшето ръководство  иска да 

отправи силно послание относно ценностите и уменията, необходими за 

всички в организацията. 

- Множествен подход. В този случай се изграждат  различни 

компететностни модели в зависимост от длъжностите и нивата в 

организацията. Такива модели тръгват от определен набор от 
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компетенции, модифицират ги, преформулират ги и ги допълват, за да се 

достигне до компетенции, свързани с конкретната длъжност. 

Множественият подход се използва, когато са необходими компететности 

модели за широк кръг длъжности и когато общите черти между тези  

длъжности са относително ограничени. Множественият подход се 

използва, когато организацията има намерение да използва компетенциите 

за процеси като подбор, управление на представянето и планиране на 

кариерата, където е необходима специфична информация за позицията. В 

повечето случаи организациите използват и двата подхода, като базовите 

компетенции покриват всички позиции, а специфични компетенции се 

определят за отделните длъжности. 

Разработването на компетентностни модели изисква да се осъществят 

сложни и отговорни дейности, които обикновено се систематизират в следни 

основни етапи
15

 ( 

Създаване на работен екип за определяне на компетенциите 

Като първа стъпка в организациите се създава работен екип, който се състои 

от специалисти по управление на човешките ресурси, представители на висшето 

ръководство и служители които притежават задълбочени  познания за 

длъжностите включени в модела. Този екип обикновено носи отговорност за 

контролирането на цялата дейност. 

Идентификация на ефективността, метриките и валидирането 

На втория етап се разработва скала като инструмент за дефиниране на 

различните степени (например:изключително, средно и ниско)  на изпълнение на 

длъжностите, включени в модела. 

Разработване на предварителен (временен) списък на компетенциите 

Разработването на предварителен списък на компетенциите служи като 

основа за изграждане на модела. Създаването на подобен списък може да бъде 

подпомогнато чрез преглед на компетентностни модели, които вече са 

разработени в други организации,  но като се има предвид собствената бизнес 

стратегия на организацията. 

Дефиниране на компетенциите и индикаторите на поведение 

В този етап се събира информация за това какви компетенции са необходими 

за изпълнението на длъжностите чрез провеждане на интервюта фокусирани 

върху групите, както и проучвания на служителите и мениджърите. 

 Разработване на първоначален компетентностен модел 
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Работният екип разработва първоначален компетентностен модел на 

основата на информация събрана в предишния етап, чрез извършване на 

количествен анализ на резултатите от проучването и анализ на съдържанието на 

темите които се съдържат в интервютата и резултатите на фокус-групите. 

Проверка на  първоначалния модел 

Важно е да се провери дали първоначалният  модел е точен чрез обследване на 

допълнителни фокус-групи, интервюта или проучване на групите от мениджъри и 

служители, които не са участвали при определянето на първоначлния модел.  

     Усъвър шенстване на модела 

В резултат на анализите, които са проведени на предишния етап, тук се 

осъществяват редица промени в компетентностния модел при необходимост.  

Валидиране на модела 

Валидирането се постига чрез включване на компетенциите във въппросник, 

който може да бъде използван  за оценка на индивидуалната ефективност. 

Групирането на индивидите като изключителни, ефективни и маргинални 

изпълнители се извършва чрез персонални въпросници. Оценяването на 

отговорите  си взаимодейства с оценките на изпълнението за определяне на 

всяка една компетенция отнасяща се до изпълнението на длъжността. 

Финализиране на модела 

Последният етап обхваща изключване на някои компетенции, които нямат 

съществено значение за равнището на трудово изпълнение в рамките на 

длъжността.  

Един добре конструиран модел включва не само поведенията, които са 

индикатори за ефективно изпълнение на длъжността, но също и тези необходими 

за подпомагане стратегическото управление на организацията, както и за 

развиване и поддържане необходимата култура за постигане на бизнес 

резултатите
16

  

 

 

Заключение 

Представените същностни характеристики и приложни аспекти на 

компетентностните модели в управление на човешките ресурси нямат 

изчерпателен характер, но открояват редица акценти със значимо влияние върху 

възможностите за разпространение на тази управленска концепция в 

съвременните организации. През последното десетилетие организациите 

започват да използват компетентностния подход, като разширяват сферите на 
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неговото приложение. Значима предпоставка за популяризирането на 

компетентностния подход оказват и редица стратегически програми и 

инициативи в национален, европейски и международен план- стратегията за учене 

през целия живот, развитие на икономика на знанието, въвеждането на 

международни стандарти в управлението, като ISO 9000/2000/1400, ISO 26000 за 

корпоративна социална отговорност  и др. Конструирането на компетентностни 

модели е сложен процес, изискващ прецизно преминаване през отделни етапи на 

анализ, тестване и внедряване. Но този процес си заслужава усилията, защото 

преходът от традиционните методи за управление на човешките ресурси към 

нови процеси, основани на компетенции и познания, е успешната инвестиция в 

бъдещето на компаниите. 
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Резюме: Докладът разглежда мерките, предприети в следкризисния период в 

европейски мащаб, насочени към подпомагане на пригодността за заетост, 

подобряване на адаптивността, повишаване на уменията и квалификацията в 

контекста на изискванията на пазара на труда. Представени са практиките в 

тази сфера реализирани от бизнес организации в България като е поставен 

акцент върху продължаващото професионално образование и обучение и нуждите 

от въвеждането на подобрения в тази сфера.  

Abstract: The paper examines the measures taken in the post-crisis period across Europe, 

aiming to support employability, improving the adaptability, enhancement of skills and 

qualifications in the context of the requirements of the labor market. Practices realized by 

business organizations in Bulgaria are presented with focus on continuing vocational 

education and training and the needs for implementation of improvements in this area.  

 

Ключови думи: Европейски съюз, пазар на труда, обучение, бизнес, заети, политики, 

знания, умения, предприятия. 

Key words: European Union, labor market, training, business, employed, policies, 

knowledge, skills, enterprises.  
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Промените през последното десетилетие в европейски и световен мащаб 

са причина за появата на редица особености по отношение на динамиката на 

развитие на обществото. Особеностите на средата налагат формирането на 

различна гледна точка за моделите на развитие, в т.ч. те определят и новата 

насока на действие на европейската икономика и членството на страната ни в 

Европейския съюз – трансформация, акцентираща върху знанието, съвременните 

технологии и социалната организация. Човешкият фактор е основен елемент в 

процеса на реализация на тези промени. Той се характеризира като носител на 

потенциал, който управляван правилно способства за изграждането на 

конкурентни предимства и представлява ресурс, подпомагащ успешното 

преодоляване на настоящите и бъдещи предизвикателства. В този смисъл, от 

съществено значение е резвитието на практики за обучение на възрастни в 

резултат на необходимостта от трансформация на съвременните икономика и 

общество в икономика и общество основани на знанието, постигането на високи 

нива на заетост и производителност. 

1. Политики за обучение в контекста на изискванията на 

пазара на труда в Европейския съюз 

Кризата през 2008- 2009 години предизвиква масови сътресения на пазара 

на труда в европейски мащаб.   Политическите действия в отговор на кризата от 

2008-2009 г. се концентрират върху краткосрочните ефекти от нея на пазара на 

труда и включват въвеждане на стимулиращи фискални мерки за поддържане на 

търсене, субсидии за поддържане на  заетостта и намаляване на разходите за 

труд, стимулиране на прилагането на схеми за работа на намалено работно 

време. През следващите години се реалзират политики насочени към подобряване 

на капацитета за приспособяване на пазара на труда, мащабни реформи с голям 

обхват, целящи да създадат условия за възстановяване на 

конкурентоспособността. Болшинството от мерки предприети в следкризисния 

период са насочени към подпомагане на пригодността за заетост, подобряване на 

адаптивността към пазара на труда и повишаване на уменията и квалификацията. 

’Инвестициите в човешки ресурси и поставянето на място на активна социална 

държава ще придадат капитално значение както за мястото на Европа в 

икономиката на знанието, така и да се направи открояването, че тази нова 

икономика не е, за да утежни сегашните социални проблеми каквито са 

безработицата, социалното изключване и бедността‘.
1
 Графика 1 показва 

разпределението на политики на пазара на труда в Европейския съюз за 

преодоляване на последствията от кризата по групи в периода 2008 – 2011 година 
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/за Малта средните данни са изчислени на база информация от 2002 година, за 

България и Румъния – от 2003 година/. Основно място заемат активните политики 

на пазара на труда като няй- голям дял те имат през 2009 година. 

Графика 1 – Разпределение на политики на пазара на труда в Европейския 

съюз 

Източник: Labour Market Developments in Europe. European economy, 6/2013. Brussels: 

European Comission Directrate – General for economic and financial affairs, 2013, стр. 52 

 

Графика 2 показва увеличението на разходите за активни политики на 

пазара на труда в европейските държави като процент от БВП от 2008 година 

насам. Основно място заемат политиките за обучение и субсидиите насочени към 

повишаване на заетостта. В по-ограничени рамки е регистрирано увеличение по 

отношение на разходите за услуги на пазара на труда, които включват 

предоставянето на финансиране на публични служби по заетостта. 

 

  Графика 2 – Разходи за активни политики на пазара на труда 
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Източник: Labour Market Developments in Europe. European economy, 6/2013. Brussels: 

European Comission Directrate – General for economic and financial affairs, 2013, стр. 52 

 

През 2012 г. се наблюдава свиване на  икономическата активност с 0,3% в 

Европейския съюз и с 0.6%
2
 в еврозоната, съпътствано от затруднен достъп до 

кредити и намален растеж в развиващите се пазари. До средата на 2013 година 

безработицата продължава да нараства. Началото на 2013 година се  

характеризира със свиване на БВП и увеличаване на процента на безработица в 

европейски мащаб, но след второто тримесечие на 2013 се наблюдава подобрение 

на пазара на труда и стабилизиране на нивото на безработица, както за 

Европейския съюз, така и в еврозоната.  Високото ниво на безработица в 

повечето страни от ЕС обаче, предопределя необходимостта от въвеждането на 

съществени подобрения на пазара на труда. Развитието на специфични знания и 

умения,  както и откриването на работни места се явяват приоритетни области 

в развитието на държавите от Европейския съюз през последните години.  

Предприети са действия за повишаване на достъпността и качеството на 

системите за образование и обучение с оглед създаване на условия за бързо 

приспособяване към изискванията на пазара на труда. Подобряването на 

гъвкавостта на пазара на труда, както и инвестициите в човешкия капитал се 

явяват стратегически приоритети на Европейския съюз по пътя към 

възстановяването на работни места. Препоръките на Европейския съюз в 

сферата на пазара на труда за България през 2011 са в сферата на работните 

заплати, активните политики, участието на пазара на труда, системите за 

ранно пенсиониране, образованието, бедността и социалното изключване. През 

2012 приоритетните области, в които България трябва да работи са облагането 

на труда, активните политики, системите за ранно пенсиониране, 

образованието, бедността и социалното изключване, докато през 2013 те се 

отнасят до облагането на труда, социалните помощи, активните политики, 

системите за ранно пенсиониране, образованието, бедността и социалното 

изключване.   

Световната икономическа криза дава своето отражение върху ситуацията 

на пазара на труда и в България. Условията в страната и неравновесната 

динамика на развитие в Европейския съюз предопределят необходимостта от 

реформиране на политиките на пазара на труда в страната с оглед неговата 

стабилност и качествено функциониране. Отрицателният прираст, 

застаряването, обезлюдяването на определени райони и концентрацията на 

                                                           

2
 Статистическа информация от Labour Market Developments in Europe. European economy, 6/2013. 
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населението в други, ограничаването на броя на трудоспособните лица в 

комбинация с негативните последици от кризата са причина за намаляване на 

икономическата активност и заетостта и повишаване на степента на 

безработица. ’През 2008 г. средногодишният брой на безработните е 233 719 

безработни лица. През следващите две години в резултат на кризата броят на 

безработните нараства и достига 350 944 лица през 2010 г. През 2011 г. 

средногодишният брой на безработните намалява до 332 601 лица, като 

наблюдаваната тенденция най-вероятно се дължи на възможностите за 

включване на безработните лица в обучение и заетост със средства от 

държавния бюджет и по ОП РЧР. През 2012г. средногодишният брой на 

безработните лица регистрирани в бюрата по труда нараства и достига 364 537 

лица‗
3
. 

2. Бизнесът – фирмите като обучители 

Обучението на сътрудници е пряко свързано с възможностите за 

професионално развитие и мотивацията за работа като цяло. В много случай 

регулярното провеждане на обучителни дейности за работещите в дадено 

предприятие води до повишаване на ангажимента към стратегията за развитие 

на организацията и нейните цели, както и по- качествено изпълнение на 

работните задължения. В България, реализирането на обучения насочени към 

повишаване на квалификацията и обогатяване знанията и уменията на 

служителите не е разпространено в степента, в която се практикува в другите 

европейски държави. Последните проучвания на Евростат сочат, че при средно 

ниво на участие за Европейския съюз в осигурено от работодателя обучение 66,5% 

за България той е едва 31,2% 
4
 

Предлагането на възможности за обучение на служителите е в пряка 

зависимост от големината на предприятието. В Европейския съюз 

предприятията, които организират по- голям брой обучения за своите служители 

са със средносписъчен брой на персонала над 250 души. В процентно отношение 

49% от заетите в големи предприятия са участвали в осигурено от работодателя 

обучение, 45% от заетите в средно – големи предприятия и 46% от заетите в 

малки предприятия.  В България най- голям дял участие в обучения имат заетите в 

големите предприятия – 56%
5
. Предприятията осигурили професионално 

продължаващо обучение за своите служители у нас за 2010 година са 31,2% като 

48,0 % са в обществения сектор, а 30,6% - частния. Най- голям брой предприятия 

                                                           

3
 Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020. София: Министерство 

на труда и социалната политика 2013, стр.13  
4
 Статистически данни от Евростат, http://epp.eurostat.ec.europa.eu,  последно проворен на 

10.10.2014 
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(13 058) осигурили продължаващо професионално обучение на своите служители са 

тези, развиващи дейност в сферите: търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и 

ресторантьорство. На следващо място са предприятията в сферите: добивна 

промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; 

канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване. 

Предприятията в секторите: създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения; финансови и застрахователни дейности, 

са с най- малък брой сред осигурилите професионално продължаващо обучение за 

своите служители
6
.   

 Сред организираните мероприятия за продължаващо професионално 

образование и обучение отново най- голям дял заемат големите предприятия – 

62%, последвани от средните (33,7%) и малките предприятия (17,7%). Най-често 

срещанаите практики са свързани с обучение на работното място (21%) и 

посещения на конференции, работни срещи, изложения и лекции (15,8%), докато 

най- малко предпочитани са самообучението и ротацията на работното място, 

съответно, заемащи дялове от 6,7% и 3,8%. Участието в групи за обучение или 

групи за квалификация заема дял от 9,4% или трето място по разпространеност 

на практиките за продължаващо професионално обучение. Участвалите в 

мероприятия за професионално образование и обучение за 2010 година са 315 908 

души.  

Обучението на заети, от една страна, изисква наличието на 

функционираща според съвременните изисквания на бизнеса и икономката 

система, която да подготвя кадри в съответствие с потребностите на 

фирмите, но от друга е нужно наличието на подготвени кадри в сферата на 

управлението на човешките ресурси, които да прилагат ефективно работещи 

стратегии, политики и стандарти във връзка с обучението и развитието на 

заетите. Успешното управление на организациите в съвременната среда налага 

разбирането за мениджърите по човешки ресурси като стратегически партньори, 

играещи важна роля в цялостния процес на управление на фирмата и планиране на 

нейното бъдещо развитие. В рамките на проект по Оперативна програма 

’Административен капацитет‘ е проведено проучване за необходимостта от 

обучение на мениджърите по човешки ресурси в България. Проектът се реализира 

под ръководството на Българска асоциация за управление и развитие на 

човешките ресурси. Данните от проучването сочат, че работещите в сферата 

                                                           

6
 Статистически данни от Национален статистически институт, www.nsi.bg, последно проверен 
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на УЧР притежават относително ниска подготовка и недостатъчен опит. Едва 

20% притежават задоволителен опит, което предопределя нуждата от 

предприемането на мерки за професионалното усъвършенстване на тези 

специалисти. Много от работещите като мениджъри по човешки ресурси 

притежават квалификация в друга сфера. На 97% от анкетираните е нужно 

допълнително обучение като повечето предпочитат то да бъде с практическа 

насоченост. Тематиката на обученията според предпочитанията на 

анкетираните е както следва: актуализиране на познанията и способностите – 

62%; информираност относно международните стандарти и практики – 62%; 

създаване на по- тясна специализация – 38%; развитие и усъвършенстване на 

комуникационни умения – 37%;  придобиване на основни познания в сферата на УЧР 

– 17%. На база на проучването могат да бъдат изведени следните препоръки: 65% 

е необходим по- широк достъп до информация относно провеждани обучения; 42% 

смятат, че е необходимо да бъде осъществяван контрол от страна на други 

институции, целящ осигуряване на високо качество, а 71% намират за необходимо 

наличието на специализирана институция в това отношение и други
7
. 

За да могат да бъдат включени в процесите на разработване на 

стратегиите и политиките за управление на фирмата, а не да бъдат използвани 

единствено във връзка с административните им функции специалистите по УЧР 

трябва да бъдат добре подготвени и да притежават широк спектър от познания в 

други сфери като търговия, финанси и други.  

На база на направеното проучване БАУЧР извежда две основни области, в 

които е желателно да се предприемат мерки целящи по- широко предоставяне на 

обучителни услуги, а именно – компетенциите в професионален аспект и 

личностните качества. Най- предпочитани професионални умения от 

специалистите са проектния мениджмънт, уменията за убеждаване и уменията за 

осъществяване на комуникация. 

 ’Най-желаните области за професионално усъвършенстване, към които е 

необходимо да се насочат темите на бъдещите обучения на БАУЧР, са свързани 

със ‗задържане на таланти‘, ‗оценка на персонала‘ и ‗мотивационни схеми и 

системи на бонуси и компенсации‘
8
. По отношение на предпочитаните методи 

анкетираните посочват на първо място обучението (73%), на второ – коучинга 

(58%), на трето и четвърто – консултирането (49%) и менторинга (38%). 

                                                           

7
 Статистическа информация взета от Колектив на БАУЧР. Статия ’Обучение през целия живот‘. 

Електронно списание ’Твоят бизнес‗ – електронен документ, взет от www.tbmagazine.net, последно 

проверен на 10.10. 2014 
8
Колектив на БАУЧР. Статия ’Обучение през целия живот‘. Електронно списание ’Твоят бизнес‗ – 

електронен документ, взет от www.tbmagazine.net, последно проверен на 10.10. 2014 
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Проучването отчита смесената форма на обучение съчетаваща часове 

присъствие и дистанционна работа с помощта на ИКТ като най- ефективна
9
.   

Информацията от направеното от БАУЧР проучване дава основание да се 

направят някои изводи по отношение на съвременните бизнес практики за 

обучение на работещите в България. Липсата на качествена подготовка на 

специализираните кадри в сферата на УЧР неминуемо предопределя качеството 

на управление на работниците и служителите в предприятията, в т.ч. 

прилагането на стратегии и политики за обучение и развитие. Необходимо е 

разработването на програми и предприемането на мерки за повишаване на 

капацитета на мениджърите в сферата на УЧР, които впоследствие да пренесат 

и адаптират своите знания и умения в организациите, в които са наети, за да 

приложат адекватни управленски подходи и практики, които да гарантират 

успешното им функциониране, висока производителност и конкурентоспособност. 

Още повече, в условията на икономическа криза е необходимо мениджърите да 

притежават компетенции, позволяващи им в максимална степен да разгърнат 

потенциала на  своите подчинени, както и да преосмислят и адаптират 

фирмените стратегии и политики към външните условия по начин, който би 

гарантирал минимални загуби.  

Съвременната бизнес среда изисква постоянно актуализиране на знанията 

и усъвършенстване на уменията на човешките ресурси, създаващи конкурентни 

предимства за тях и техните организации. За развитието на устойчиви 

обучителни практики и политики е необходимо е сътрудничетво и създаване на 

партньорства между бизнеса, държавата и нейните структури  като 

Министерски съвет, Министерство на образованието и науката, Министерство 

на труда и социалната политика,  Агенцията по заетостта, Националната 

агенция за професионално образование и обучение, Национален съвет за учене през 

целия живот, Център за развитие на човешките ресурси, социално – икономически 

партньори – Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в 

България, Българска търговско- промишлена палата, Съюз за стопанска 

инициатива, Конфедерацията на независимите синдикати в България, КТ 

’Подкрепа‗ и нестопански организации, предоставящи обучителни услуги. За 

постигане на успешни резултати е необходимо да бъдат разработени стратегия 

и политики за обучение, които да бъдат интегрирани в цялостното управление на 

фирмата, защото в много случаи резултатите от обучителни дейности 

надхвърлят очакваното и намират отражение върху мотивацията за работа, 

взаимоотношенията с останалите служители, работната атмосфера и други.   
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Abstract   

At the beginning of the 21
st
 century the European Union and the humanity is faced in 

front of the problems of environment pollution. Тhe consumer society in the developed and 

middle developed countries has undertaken to use wastes in a different way and to derive 

certain benefits. This problem finds its solution, by applying PPP new organizational 

mechanism. EU member states need to create more effective business mechanism in 

relation with applying of PPP in waste recycling area. To apply a new organizational 

mechanism PPP is necessary, especially in Central and East Europe. The Economy 

commission of UN for Europe has issued guidance including principles about PPP good 

governance.  

Taking into account that PPP organizational mechanism suggests high degree of 

effectiveness of private sector interference in the management process, ought to research 

the possibility for creation a organizational mechanism for waste management at metropolis 

level. As a result it is required to create measures for decreasing waste quantity, its second 

use and to increase recycling and utilization. This problem is a subject of research in the 

current report.  

 

Key words: management, good governance, public-private partnership, 

effectiveness, recycling, private sector, public sector, organizational mechanism.  
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The Cooperation between public and private sector in PPP model characterizes with 

particular effectiveness, provided by private sector, which needs to be researched about 

effects of PPP implication in recycling business.  

There is a necessity EU Member states very carefully to apply recycling process in 

order to reach the highest percent of waste recycling. As the main problem is the value of 

waste disposal in EU, which are lost resources. It is necessary Member States to recycle 

more than 70 % from domestic wastes, than it would be possible to analyze the ‗Zero 

Waste‘ strategy, which has been applied in North America – Canada. In the period of 2010 

to 2012 have been recycled wastes reaching the level of 27% (from 40 to 66 billion tones).  

We can examine the following two groups of EU member states which possess the 

highest degree of effectiveness in the development and management of wastes:  

The first group includes Germany, Sweden, Netherland, where the landfill is not 

used, and most used the waste incineration, which is widely spread practice in Denmark, 

Norway and Switzerland.  

The Second group represents East and Southeast Europe, where about 98 % of 

domestic wastes are treated, but they use the method of waste disposal, as the most used 

is recycling, incineration and the composting is slightly used. The main tendency is avoiding 

waste disposal. In European Union Bulgaria is on a 13 position in waste generation.  

Taking into account the noted dates, we ought to point out, that the main problem is 

the low level of recycling, no matter the increasing number of percent. The very problem we 

need to consider is the problem for creation a new organizational mechanism for PPP 

management in the area of waste recycling.  

In 2003, the Waste Management Law is accepted in Bulgaria. Directive 

2008/98/European Community is applied in this law, where mechanisms for waste 

management have been pointed. It includes principals such as ‗the polluter pays‘, 

‗extended producer responsibility‘ and ‗hierarchy in waste management‘. A National 

Program for management of the waste activity‘ is created, for the period 2014-2020.  

The National Statistics Institute, Bulgaria, has pointed, that for 2012 around 3,25 

million of tons of domestic wastes have been generated. Biomass and paper waste are 

about 60-70% and in the European Union bio waste is about 30-40% of the solid waste. 

There is a possibility for Bulgaria to apply such a recycling method.  

Expenditures in waste gathering could be presented not only on pay-as-you-throw 

principle which is based on waste separation on a local community level. The expenditures 

depend on the volume of thrown waste, which is difficult to be predicted on a household 

level. Generally the separate collection system provides benefits to the society as well as to 

the companies. From strategic viewpoint it is necessary domestic waste taxes to be based 

on the principle ‗responsibility to preliminary separation‘ (this is a typical behavioral model 

for waste separation management), to be possible the financial incentive for effective 

recycling process.  
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To realize PPP business mechanism in recycling sector it is needed to be created a 

new organizational mechanism for waste recycling. Achieving the effects from PPP in 

recycling sector, should be fulfilled with execution of principals for good governance on a 

central and local level.  

The Promotion of the good governance PPP management is presented in the 

counting of the following principles, w issued by UNECE
1
: 

Principal 1 – Policy based on Purposes, Projects and Communication – 

coordination policies are needed, which establish clear purposes and principles, combining 

resources to achieve them with the main purpose for gaining public support for the 

implementation of PPPs.  

Principal 2 – Capacity –The Governments could make the needed capacity for 

creation a new institutions and for training state officers using in external experts at the 

same time.  

Principal 3 – Legislation framework – Investors in PPP need predictability and 

security, which must be guaranteed by a legislative framework.   

Principal 4 – risk sharing – The risk should be managed by the most capable partner 

in PPP, which is more often the private sector. The Government should take its own role risk 

for achieving balance and mutual support with the private sector.  

Principal 5 – Public procurement – the selection of bidders must be undertaken 

following a transparent, neutral and non-discriminatory selection process, which promotes 

competitiveness and achieves a balance between the necessity to reduce the length of time 

and expenditures in the tender process and to achieve the best proposal. Consequently the 

corruption must be avoided.   

Principal 6 – Putting the community on a first place – it is achieved by increasing 

the responsibility and the transparency in projects.  

Principal 7 – Sustainable development – Integration of principles by putting 

specifications of the environment and by assigning projects to participants in the tender 

procedure, which fully achieve the green criteria.   

By the applying the abovementioned principals we could present the following good 

practices based on the effect of applying PPP in recycling sector:  

 

Good practice based on the option BOO – Building – Own – Operation (incl. 

maintenance). Private sector in Himark BioGas, Canada. 

 

 

 

                                                           

1
United Nations, Economic Commission for Europe, Guidebook on Promoting Good Governance in Public-

Private Partnerships, page 13. United Nations, New York and Geneva, 2008.  
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Figure 1. BOO build-operate-own
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPP for implementation of a project for processing of organic waste and for 

producing biogas and electricity, Canada.
3
 Private sector is a company located in Canada, 

which activity is based on a business option BOO and maintenance. The company designs, 

finances, builds, operates and maintains biogas facility, which is located close to the 

housing in order to provide electricity (biogas and electricity) to the citizens Private sector 

takes the full responsibility for quality, quantity and expenditures of the final product.  

At the second place the options DBFO is viewed - including a company located in 

British Columbia, Vancouver. 
4
 

Figure 3. DBFO – design-build-finance-operate  

 

The Council of Vancouver owns and exploits the landfill, which is located on a public 

land. The Private partner consists of a Canadian energy company having the task to design, 

fund, build and operate /DBFO/ installations for a combined production of electricity. Its aim 

is to transform landfill in gas production, subsequently to produce energy and to sell 

electricity for about 5 thousands of households and thermal energy for agro sector 

                                                           

2
 Guidance for Successful Public-Private Partnership, 2003. European Commission, Directorate-General, 

Regional Policy.  
3
http://himarkbiogas.com/build-own-operate-and-maintain-model/ 

4
 United Nations, Economic Commission for Europe, Guidebook on Promoting Good Governance in Public-

Private Partnerships, page 72. United Nations, New York and Geneva, 2008.  
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/greenhouse complex/, as the revenues from the sale of the thermal energy is shared 

between the city council and the private partner. 

City Council in Vancouver do not make payments to the private partner, but 

guarantee ensuring that landfill gas for twenty years of the contract. City in this way 

assumes risk associated with project, but it minimizes risk by maintaining responsibility for 

the management and operation of the gas collection system. Private partner signs 

agreement for purchase energy with supplier and twenty year contract for sale of heat 

energy with the owner of the greenhouse complex.   

As a Third good practice showing the effectiveness from applying PPP is a plant in 

Metropolis Kirkeis - solid waste, environment sector (waste), United Kingdom.
5
 

 PPP business mechanism is based on the contract for joint Venture company – 

Public Finance Initiative for an integrated decision in the management of solid waste 

(excluding waste collection). After finishing the project or expiry of the contract, the assets 

and the land must be transferred to Kirklees without compensation and financial obligations.  

Kirklees‖s success lies on the development of an effective and efficient solution for 

waste management in line with the objectives of the government concerning reuse and 

waste recycling. Private sector aims 60% of the waste to process in combination of 

recycling, generating energy or composting. Council of Kirklees has provided fix payment 

according to the PFI specifications, which depends on the volume and the percent of the 

treated waste and covers all operational and financial costs on the service implementation.  

DBFO is a model of a joint Venture company, based on the fact, that Kirklees has 

exclusive skills in applying the model, and that is the preferred approach by the private 

sector.  

 Taking into account the above-mentioned good practices for e realizing the effects 

of PPP in recycling sector, at the next stage is created a management business model of 

recycling process based on PPP.  

 In the building of the new organizational mechanism of PPP it is accepted that 

main purpose consists in finding a decision to mobilize resources for production purposes at 

a lower cost, by applying recycling principle. The Private sector is introduced by a company 

(Special Purpose Vehicle), and the public sector - by a municipal administrative unit. In the 

private sector company is included a technical university and an Innovation center.   

 In the research of the organizational mechanism are included some stages for 

creation of a new PPP model. It is accepted that the land for building a recycling plant 

actually is the property of the municipal administration.  

The first stage considers the possibility of using the option BOO – build-operate-own, 

where the construction of the building is funded and owned by the private sector, which is 

                                                           

5
 European best practices PPP, Ministry of finance, 

http://www.partnerships.bg/images/files/PPP_Guide_best_practice_Final.pdf  
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not possible, because the land is a municipal (public) property. It is accepted to use the 

BOT option – build-operate-transfer, because the construction of the building is funded by 

the public sector especially with the interaction of Structural and Investment Funds, 

European Union.  

For the realization of the effective organizational mechanism, we accept option BOT, 

because the private sector has more experience in construction of such buildings, which will 

increase the effectiveness, the quality and the building according to the equipment and 

facilities for waste recycling process, therefore the property on the building at the end of 

PPP period would be transferred to the public sector. On this way, the risk is shared 

between both partners.  

The second stage of the research considers the leasing funding of the equipment 

and facilities for waste recycling. We can take up two cases, the first one is connected with 

purchasing of the equipment and facilities with financial leasing, where at the end of the 

leasing period the assets becomes a property of the private sector and in this case is the 

mechanism LfOO is laid down which means funding by the private sector of the build, which 

was previously unaccepted. The Second case, is based on an operational leasing with a 

transferring of the assets to the lessor at the end of the period, where is valid LoOT option, 

meaning the funding from the public sector of the building, which option is accepted in 

stage one. We accept LoOT option, because taking into account the availability of a needed 

innovation during the development of the recycling process it is assumed in the research 

that the recycling equipment and the facilities must be changed every 10 years till 30 years 

(end of the project), in order to be achieved higher effectiveness and higher percent of 

waste recycling and higher quality as well. SPV will recycle domestic wastes including 

different types of glass, paper, metal, and plastic. The funding comes from the private 

sector aiming to achieve an incentive for higher effectiveness of waste recycling process.  

In stage 3 of the researching it is accepted the option for implementation of PPP, 

and in this case a new organizational mechanism for waste recycling is analyzed and 

created which is based on PPP model, and developed by: two options from two stages of  

the plant building  for waste recycling, namely: BOT and LoOT. As a final result a new 

option – BloOT is created. This is an option containing a new organizational mechanism 

for waste recycling. 
6
 

By the performed analysis we assume, that the private sector has bigger 

effectiveness in the management of the construction processes and in the purchasing 

recycling equipment and facilities for the waste recycling process. But the property of the 

                                                           

6
 BLoOT is a new organizational mechanism, and considering the differences United Nations, Economic 

Commission for Europe, Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships, page 3. 
United Nations, New York and Geneva, 2008. Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT): A private entity 

receives a franchise to finance, design, build and operate a leased facility (and to charge user fees) for the 

lease period, against payment of a rent. 
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assets should be transferred on the public sector at the end of the period except for the 

facility and equipment, which have to be rechanged with new one every 10 years.  

As an effect of the building a new organizational mechanism, it is created a ‗new‘ 

business synergism including a part of the recycled resources in the producing process of 

companies existing in the private company. Therefore the companies included in the 

management company, will achieve a two times decrease in prices of the resources. The 

first time happens when the resources are recycled at lower prices of the resources 

otherwise purchased by the suppliers and the second time - when the end product is sold 

with a higher profit. Consequently it comes from a lower prime cost. That noted the level of 

effectiveness from the achieved business synergism, will be available in the input and in the 

outcomes (results) of the company due to the high level of results in the company recycling 

cycle. Second, the rest of the unrecycled waste could be sold on a heating company for the 

realization of the incineration process. Third - biomass could be used in the process of gas 

and electricity production. It would bring additional incomes. But the recycling process is the 

core of the new organizational mechanism BloOT. 

Тhe social benefits have extremely valuable meaning, because the private sector 

could be able to pay 50% of the annual waste fee of the citizens of the waste disposal 

waste company. In the tax document will be noted the PPP Company part in relation to the 

tax for waste collection and disposal of the household waste. (Shared service concept 

could also be implemented). This is the incentive of the public to separate waste collection.  

 

Conclusion  

The building up of the waste recycling company for producing products and using them in 

the production company cycle (SPV), will contribute for the creation of the innovative 

business model in terms of a new organizational mechanism PPP which would solve the 

problem with wastes as well as increasing the recycling level. It also would obtain cheap 

resources for the business sector. 

 

Bibliography  

1. United Nations, Economic Commission for Europe  

2. European Commission  

3. Good practice, Ministry of finance, Bulgaria  

4. Directive 2008/98/EO  

5. National Statistics Institute, Bulgaria  

 



 

 

 

957 

 

 

 

 

 

 

Влиыние на междтктлттрните разлихиы вцрут тспеуа на 

бизнес преговорите 

 

Докторант Весела Савчева, „Спорт Депо“ АД 

 

Резюме: Докладът проучва влиянието, което оказват междукултурните различия, 

върху успеха на бизнес преговорите. Изведени са резултати от експертно 

допитване за изследване на влиянието на основните подгрупи фактори, включени в 

рамката на междукултурните различия, които дават пряко или косвено отражение 

върху успеха на бизнес преговори. 

  

Ключови думи: преговори, междукултурни различия. 

 

The Impact of Cultural Differences on the Success of Business 

Negotiations 

 

PhD Vesela Savcheva, "Sports Depot" S.A. 

 

Abstract: The paper examines the impact that cultural differences have on the success of 

business negotiations. Below are the results of the expert consultation which examine the 

impact of the main sub-factors in the framework of the cultural differences that give direct 

or indirect impact on the success of business negotiations.  
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1. Увод 

Културата и принадлежността на преговарящия са неразделна част от 

концептуалния модел за водене на преговори
1
, а факторите, които рамкират 

междукултурните различия, са тема на редица научни разработки.  

Изследователи като Базерман (2000), Карневале и Пруит (1992) 

прогнозират, че в резултат на нарастващите взаимовръзки между народите, на 

културните различия ще се отдава все по-голямо значение
2
. 

Целта на настоящия доклад е да се идентифицират измерителите, 

рамкиращи фактора междукултурни различия и да се определи влиянието на този 

фактор върху успеха на преговорите в свят, характеризиращ се с все по-

мултинационална бизнес среда. За постигането на тази цел са формулирани 

следните изследователски задачи: 

 Да се разгледат теоретичните постановки за състоянието на 

проблема. 

 Да се изследва и оцени влиянието върху успеха на бизнес преговорите 

на основните променливи на междукултурните различия. 

 

2. Идентификация на факторите, определящи междукултурните различия 

В международните преговори подготовка за разбиране на различните 

култури е от основно значение за успеха на стратегията и тактиката. 

Подвеждащо е да се разчита на собствената интуицията, тъй като неписаните 

поведенчески кодове за убеждаване и водене на преговори не са универсални и 

вродени, а до голяма степен са придобити и културно-обусловени
3
. В 

действителност, в света има над 200 национални култури, както и много 

"културни пластове", отразяващи всички норми, които сме научили като членове 

на дадена група. Следователно културата е ’трайна съвкупност от значения, 

стойности и вярвания, споделяни от една група, които я характеризират и 

насочват нейното поведение‗
4
. Хофстеде (2001) я определя като ’софтуер на ума‗, 

’модели на мислене, усещане и потенциално действие, които [човек] е заучил през 

живота си‗
5
. 

                                                           

1
 Харизанова, М., Миронова, Н., Комуникации в управлението, Авангард  Прима, София, 2008, с. 184 

2
 Bazerman, M., Curhan, J., Moore, D., Valley, K., Negotiation, Annual Review of Psychology, Volume 51, 

Annual Reviews, 2000, p. 299 
3
 Negotiating across Cultures, 2013, http://www.crossculture.com/services/negotiating-across-cultures/ 

4
 Одебер-Лароша П., Как да преговаряме, Принцепс, С., 2002, с. 319 –цитат по Фор и Рабин (1994, с. 

330) 
5
 Хофстеде, Х., Софтуер на ума, Класика и стил, София, 2001, с. 4 
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Според Барснес (2004) културата влияе върху усещанията на преговарящия 

за вземане на решения и обмен на информация
6
. На базово ниво тези културни 

стойности рамкират и направляват не само начина, по който преговарящите 

споделят информация, но също така и това каква информация да изберат да 

съобщят на другата страна в опит да оказват влияние. Културните променливи 

осигуряват система от значения, в рамките на които преговарящите тълкуват 

тези послания и поведение
7
. 

От многобройните измерители на културата най-важни за теорията и 

практиката от гледна точка на ключовите последици за стратегиите и 

поведението на преговарящите, както и за споделянето на информация, имат 

следните променливи: колективизъм-индивидуализъм, властово разстояние, 

комуникационен контекст, разбирането за време 
8 9

 
10

. Първите две от 

горепосочените измерения са резултат от често цитираното изследване за 

международните ценности, проведено от Хофстеде (1980, 1983), а първоизточник 

на последните две е работата на Хол (1976)
11

.  

Като съставна част на измеренията на културата Х. Роджърс посочва 

следните по-конкретни променливи:  различните дефиниции за преговори, 

различните нива на протокол, комуникация (обработка на информация, 

аргументация), гледните точки за времето, поемането на риск, баланс на 

"груповото мислене" срещу индивидуалността, характер на споразуменията, 

намеса на трети страни, етични нагласи
12

.  

Към тези фактори Панайотов и колектив (2008) допълват, че културната 

обусловеност при воденето на преговори е и по отношение на: културните норми, 

стандартите, параметрите и стереотипите на деловото общуване в контекста 

на отделната страна, познанието за семантиката на езика.
13

 

                                                           

6
 Обобщение на тези ефекти може да се намери в разработката на Barsness, Z., Bhappu, A., The 

Handbook of Negotiation and Culture, Stanford University Press Stanford, California, 2004, p. 361 
7
 Barsness, Z., Bhappu, A., The Handbook of Negotiation and Culture, Stanford University Press Stanford, 

California, 2004, p. 360 
8
 Bazerman, M., Curhan, J., Moore, D., Valley, K., Negotiation, Annual Review of Psychology, Volume 51, 

Annual Reviews, 2000, p. 299 
9
 Schermerhorn, Hunt, Osborn, Organizational Behavior, 8e, Valparaiso University, John Wiley & Sons, Inc., 

2003, p. 45 
10

 Barsness, Z., Bhappu, A., The Handbook of Negotiation and Culture, Stanford University Press Stanford, 

California, 2004, p. 360 
11

 Bazerman, M., Curhan, J., Moore, D., Valley, K., Negotiation, Annual Review of Psychology, Volume 51, 

Annual Reviews, 2000, p. 299 
12

 Rogers, H., International Business Negotiations. An Overview, http://www.im.wiso.uni-

erlangen.de/download/Vortrag_Rogers.pdf 
13

 Панайотов, Д., В., Попчев, И., Владимирова, А., Стефанов, Н., Мениджмънт и лидерство, НБУ, 

София 2008, с. 199 
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Цитирайки К. Дюпон, Одебер-Лароша
14

 посочва, че културният профил на 

дадена група може да бъде изграден посредством списъка на културните 

променливи, влияещи върху фунционирането на организациите, съставен от 

Уайншол (Wainshall, T., Culture and management, Penguin Books, 1977), който включва: 

ценности и вярвания; език и общуване; темперамент и характер; общи нагласи, 

най-вече по отношение на промените; мотивации и нужди за реализация; 

национални стереотипи; свързани с работата и с функционирането на 

икономиката практики; обществени структури и практики; начини на 

упражняване на власт; технологически промени. 

Одебер-Лароша
15

, обаче, както и Базерман
16

, стигат до извода, че 

културният фактор има твърде малки, а вероятно дори никакви последици върху 

резултата от преговорите. Но все пак не може да се пренебрегне фактът, че 

подценяването на междукултурните различия в договарянето между различните 

култури се различава драстично от преговорите в рамките на една и съща 

култура. Тинсли (1999) описва процеса на междукултурни преговори като подобие 

на танц, в който единият човек танцува валс, а другият – танго
17

.  

3. Изследване на проблема 

За целите на доклада авторът е провел експертно допитване, като за 

обобщаване на резултатите е приложен методът Делфи
18

. Следвани са следните 

стъпки: 

1) Формулиране на предмета на изследване. Това са факторите, 

рамкиращи  междукултурните различия в бизнес преговорите. 

2) Определяне на основните информационни източници, които ще бъдат 

предоставени на експертите и ще бъдат използвани за разработване на 

инструментариума на експертизата. Предложените източници са дадени под 

формата на списък, като са описани подробно и в частта с използваната 

литература на настоящия доклад. Участниците са получили по електронната 

поща и файл с теоретичната част на доклада, представляваща безпристрастно 

кратко обобщение на резултатите от тези източници. 

3) Определяне на целта на изследването, а именно да се проучи 

влиянието на междукултурните различия върху успеха на бизнес преговорите. 

                                                           

14
 Одебер-Лароша, П., Как да преговаряме, Принцепс, 2002, София , с. 321 

15
 Одебер-Лароша, П., Как да преговаряме, Принцепс, 2002, София , с. 318; 323-325 

16
 Bazerman, M., Curhan, J., Moore, D., Valley, K., Negotiation, Annual Review of Psychology, Volume 51, 

Annual Reviews, 2000, p. 299 
17

 Bazerman, M., Curhan, J., Moore, D., Valley, K., Negotiation, Annual Review of Psychology, Volume 51, 

Annual Reviews, 2000, p. 300 
18

 Като методика за приложение е използвана предложената от П. Павлов, Експертно-аналитични 

методи в стратегическото управление, ИК ’Призма‗, София, 1998, с. 38-46 
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Формулиране на задачите и предназначението на очакваните резултати от 

изследването. 

4) Разработване на въпросник за допитване до експертите. 

Въпросникът съдържа 2 основни въпроса, отнесени към 13 групи фактори, 

включващи се в рамката ’междукултурни различия‗. За формулиране на основните 

фактори е използван обобщен списък с фактори, посочени в разработките на 

Роджърс, Одебер-Лароша, Уайншол, Панайотов. Въпросите са закрити и еднотипни 

за всички променливи (виж фигура 1). Методът на задаването им е задочен – 

въпросниците са изпратени по имейл. 

5) Определяне на процедурата за прилагане на метода. Индивидуалните 

мнения на експертите се събират чрез писмено анкетиране в два тура с помощта 

на разработения въпросник, като при необходимост процедурата може да бъде 

приложена допълнително до пълното стабилизиране на оценките. 

6) Определяне на групата от експерти, които ще участват в 

допитването. В допитването взеха участие 13 мениджъри на висши и средни 

управленски нива от 5 български търговски организации. Експертите са подбрани 

по три критерия – ключова мениджърска позиция в организацията, за която 

работят, професионален опит, честота на провеждани реални преговори. На всеки 

експерт бе изяснена целта на експертизата, метода на изследване, неговата 

процедура, анонимният характер на допитването. 

7) Определяне на критериите за оценка на въпросите (факторите). За 

целите на доклада бяха избрани два критерия – важност и въздействие. За най-

удачна, с оглед по-точното обобщение на получените резултати, авторът избра 

5-степенна оценъчна скала и за двата критерия: 

 

Критерии и оценъчни скали 

Първи критерий: ВАЖНОСТ 

Как оценявате важността на дадения фактор по отношение на успеха в бизнес 

преговорите с чуждестранни партньори? 

 

                        0                     1                       2                       3                       4 

                      нулева          ниска               средна              висока           много висока 

Втори критерий: ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Какво е въздействието на дадения фактор по отношение на успеха в бизнес 

преговорите с чуждестранни партньори? 

  

                         0                    1                        2                      3                       4 

                    нулево            слабо              умерено             силно          много силно 
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Фигура 2. Оценка по метод ’Делфи‗ на фактори, рамкиращи междукултурните 

различия в преговорите 

  

Средноаритметичната стойност на груповата оценка на експертите за 

всеки фактор се изчислява по формулата: 

  _            N 

  x =1/N ∙ ∑xi                                        (1), където 

               i=1 

xi е числената стойност на i-тия експерт; N е броят на участващите 

експерти. 

 

4. Резултати 

Обобщени данни за резултатите от експертното допитване чрез метода 

’Делфи‗ са представени в таблицата по-долу: 

Таблица 1. Оценка на влиянието на междукултурните различия върху успеха 

  

Фактори Критерии 

Оценки на експерти 

ѐ 
Тур 1 Тур 2 

Обща 

оценка 

  Инд. оц. Ср. оц. Инд. оц. Ср. оц. an x bn 

1 Ценности, вярвания и 
културни норми 

Важност 0-4 2,31 0-4 a1= 2,46 
6,81 

  Въздействие 0-4 2,77 0-4 b1= 2,77 

2 Език и общуване, познание за 
семантиката на езика 

Важност 0-4 3,08 0-4 a2= 3 
9,24 

  Въздействие 0-4 3,23 0-4 b2= 3,08 

3 
Темперамент и характер 

Важност 0-4 2,38 0-4 a3= 2,46 
7,58 

  Въздействие 0-4 3,08 0-4 b3= 3,08 

4 Общи нагласи, най-вече по 
отношение на промените 

Важност 0-4 2,69 0-4 a4= 2,62 
5,45 

  Въздействие 0-4 2,15 0-4 b4= 2,08 

5 Мотивации и нужди за 
реализация 

Важност 0-4 3,23 0-4 a5= 3,15 
9,2 

  Въздействие 0-4 3 0-4 b5= 2,92 

6 Национални стереотипи, вкл. 
индивидуализъм-

колективизъм 

Важност 0-4 2,77 0-4 a6= 2,77 
7,26 

  
Въздействие 0-4 2,62 0-4 b6= 2,62 

7 Национални стандарти на 

деловото общуване 

Важност 0-4 3,23 0-4 a7= 3,15 
9,2 

  Въздействие 0-4 3 0-4 b7= 2,92 

8 Практики, свързани с функ-
ционирането на икономиката 

Важност 0-4 3,08 0-4 a8= 3 
8,76 

  Въздействие 0-4 2,92 0-4 b8= 2,92 

9 Обществени структури и 

практики 

Важност 0-4 3,08 0-4 a9= 3 
7,14 

  Въздействие 0-4 2,38 0-4 b9= 2,38 

10 Начини на упражняване на 
власт 

Важност 0-4 2,46 0-4 a10= 2,54 
7,04 

  Въздействие 0-4 2,69 0-4 b10= 2,77 

11 
Технологически промени 

Важност 0-4 2,62 0-4 a11= 2,62 
7,65 

  Въздействие 0-4 3,08 0-4 b11= 2,92 
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12 Начин на мислене и 

аргументиране 

Важност 0-4 3,62 0-4 a12= 3,62 
13,10 

  Въздействие 0-4 3,62 0-4 b12= 3,62 

13 
Правила на деловия етикет и 

специфичното възприемане 
на времето и 

пространството 

Важност 0-4 2,46 0-4 a13= 2,54 

5,66 

  
Въздействие 0-4 2 0-4 b13= 2,23 

  

5. Обобщения и изводи 

На база на резултатите от експертното допитване, обработени по 

метода ’Делфи‗, позволяващ относителна точност в интерпретирането на 

изводи при малка извадка, бе установено, че като най-значим междукултурен 

фактор, влияещ върху успеха на преговорите, може да се приеме ’начинът на 

мислене и аргументиране‗ (със средна оценка от втория тур 13,10). Критериите 

’важност‗ и ’въздействие‗ на този фактор са оценени с еднакви и почти 

максимални оценки – 3,62, които не претърпяват никаква разлика в двата тура.  

На второ място по значимост се нареждат три променливи: ’език и 

общуване, познание за семантиката на езика‗ (средна оценка 9,24), както и 

’мотивации и нужди за реализация‗ и ’национални стандарти на деловото 

общуване‗ (и двете с оценка 9,20).  

С умерено влияние са измерителите: ценности и вярвания, темперамент, 

национални стереотипи, практики, свързани с функционирането на икономиката и 

обществените структури, начини на упражняване на власт, технологически 

промени. 

Като променливи с най-малка важност и въздействие върху успеха в 

преговорите са определени ’общите нагласи, най-вече по отношение на 

промените‗ и ’правилата на деловия етикет и специфичното възприемане на 

времето и пространството‗ – с минимални оценки, съответно 5,45 и 5,66.  

По отношение на посочените резултати е необходимо да бъде отчетено и 

следното ограничение в проведеното допитване – всички експерти са български 

мениджъри.  Тъй като оценката на последните два фактора е много ниска, което  

на практика ги определя като несъществени за успеха в междукултурните 

преговорите, а това според теорията това не може да се приеме за коректно 

твърдение, авторът стига до заключението, че българските мениджъри са 

склонни да омаловажават и дори пренебрегват влиянието им в междукултурен 

контекст, което без съмнение ще се отрази негативно върху крайния резултат 

от преговорите.  

От друга страна, почти максималната оценка на фактора ’начин на 

мислене и аргументиране‗ показва, че независимо дали мениджърите водят 

преговори с партньори от различни или от една и съща култура, като най-голямо 

влияние за успеха им се оказват субективният начин за предоставяне на 
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информацията и адекватни аргументи, правилното и коректно боравене с 

предмета на преговори. Това, до известна степен, подкрепя по-горе изложените 

твърдения на Базерман (2000)  и Одебер-Лароша (2002), че сам по себе си 

културният фактор има твърде малки, а вероятно дори никакви последици върху 

резултата от преговорите. Не бива, обаче, да се пренебрегва влиянието му, тъй 

като най-често конфликтните зони в мултикултурна среда възникват от: 

различното разбиране за ритъм при воденето на преговори, темпо и скорост на 

предлаганите решения; директната и индиректната комуникация; формалните и 

неформалните отношения; динамиката на личните отношения, степента на 

взаимосвързаност и подходите за изграждане на доверие; дълбочината на 

презентацията
19

. 

В заключение може да се обобщи, че познаването и отчитането на 

променливите, които обхващат всички аспекти на междукултурните различия, би 

било от полза на мениджърите за изграждане на позитивна атмосфера за 

преговори, както и за подготвянето на адекватна стратегия за техния успешен 

завършек. 
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Резюме 

Въпросът за противоречивата роля на преките чуждестранни инвестиции 

(ПЧИ) за икономическия растеж и стабилност стана особено актуален в годините 

на криза. Безспорно е нарастващото значение на преките чуждестранни 

инвестиции в протичащите процеси на интернационализация и глобализация на 

световната икономика. Същевременно изпъква ролята на макроикономическата 

политика както за тяхното привличане, така и като основен фактор, регулиращ 

влиянието на ПЧИ с цел постигане на трайна икономическа стабилност.  

Настоящият доклад анализира различни аспекти от проявлението на ПЧИ 

през призмата на опита, натрупан от държавите от Европейския съюз (ЕС) и  

България в годините непосредствено преди и след настъпване на кризата. 

Страните от Югоизточна Европа преживяха бум на ПЧИ в навечерието на своето 

членство.  Но нееднородният характер на инвестициите направи някои страни по- 

устойчиви, а други по- податливи на икономически дисбаланси. Днес, страните-

членки на ЕС са в търсене на актуална дефиниция за ролята и мястото си в 

променената от кризата икономическа карта на света.  

Ключови думи: ПЧИ, преки чуждестранни инвестиции, финансова криза, 

тенденции 

JEL: F21, F23, O16, O52, O57 
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Abstract  

The issue of a contradictive role in the economical growth and in stability has 

become especially vital during the years of crisis. 

It is indisputable that the constant increase of the FDI in the current processes of 

internationalization and globalization of the world economy is highly meaningful. At the same 

time, the role of the macroeconomic policy as  in attraction of the FDI, so in being the main 

factor, regulating FDI influence in pursuing a permanent economic stability is also evident. 

The aim of the present report is to analyze various aspects of the FDI in the light of 

the experience, accumulated by EU member- countries, including Bulgaria, during the years 

directly before and after the crisis. The East- European countries have gone through the 

boom in application of FDI on the eve of  the EU membership. But the dissimilar character of 

the investments had made some  countries more stable, while the others- more pliable to 

the imbalance. 

Today, the EU- member countries are seeking an actual definition for their role and 

the exact place in the world’s economic map so different after the crisis.  
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I. УВОД 

Възстановяването на потока на преки чуждестранни инвестиции  ( ПЧИ ) в 

световен мащаб съпътства колебливия растеж на който сме свидетели след 

световната финансова, прерастнала в общоикономическа криза. В доклада за 

световното икономическо развите за 2014г.  на  Конференцията на ООН по 

търговията и развитието (ЮНКТАД)  нарастването на ПЧИ за 2013 година е с 9 %  

на обща стойност 1,4 трилиона щ.д.. В  него се предвижда този  ръст да се запази 

и да достигне съответно 1,6 трилиона щ.д. за 2014, като стойностите се 

увеличават на 1,7 трилиона щ.д.  за 2015 и  1,8 трилиона щ.д. за 2016 година, 

успоредно с възстановяването на световната икономика.  

Същевременно, с развитието на теориите и практиката, свързани с ПЧИ, 

възниква въпроса за тяхната нееднозначна роля за стопанството- реципиент. 

Разработването на законодателни мерки, регулиращи тяхното въздействие 

съпътства световната им експанзия, повдигайки въпроса за тяхната 

противоречива природа в контекста на съвременните икономически процеси. 

Кризисната проблематика обогатява разбирането ни за ПЧИ. Бумът на 

инвестиции, които преживяха страните от ЕС непосредствено преди кризата, 

особенно новите членове на Съюза, доведоха впоследствие до икономически 

дисбаланси. 

Целта на настоящия доклад е по-дълбочинно разбиране на ПЧИ. 

Представени са някои от основните теории, обясняващи причините за 

възникването им като икономически феномен. От емпирична гледна точка се 

изследва  тяхното влияние  в макроикономически контекст, както и  

съвременните аспекти на тяхното проявление, засягащи нееднородната им 

структура и характер на въздействие за ЕС и държавите-членки.  

Процесите на глобализация и интернационализация на икономическите 

субекти и в бъдеще ще увеличават ролята на ПЧИ. Това прави тяхното детайлно 

изследване и разбиране особено актуално. 

II. ЗА НЕЕДНОЗНАЧНАТА РОЛЯ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ 

ИНВЕСТИЦИИ 

Бумът на ПЧИ, който преживяха страните от ЕС в периода до 2007-2008 

година  беше последван от рязкото им намаляване вследствие на световната 

икономическа криза. За различните страни от ЕС обаче това свиване не протече 

по еднакъв начин. Разликите в ’качеството‘ на ПЧИ излязоха на дневен ред, 

оставяйки някои стопанства по- устойчиви, а  други по- податливи на 

икономически дисбаланси. Това, заедно с редица новонастъпващи промени в 
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икономическата среда като глобализирането на икономиката, изграждането на 

интернационални вериги за доставки, ускоряването на информационния обмен, 

благодарение на уеб-базирана среда води до преосмисляне на традиционните ни 

разбирания за ПЧИ. Въпреки общопризнатите  ползи за приемащите страни, като  

премахване на дефицита на капитали, внос на нови технологии и управленско ’ноу-

хау‘ с  цел устойчиво развитие и растеж на икономиката, редица автори засягат 

и някои негативни последствия от навлизането на ПЧИ.  

Ето защо изпъква съществената роля на държавата да създава 

предпоставки и филтрира ПЧИ с оглед на заложените макроикономически цели- 

най-вече за тяхното подбиране и стимулиране на инвестициите, които 

действително допринасят за развитие и стабилизиране на националната 

икономика. В ъпреки това, в българската практика все още доминира разбирането 

за количествено привличане на инвестиции.  

Днес, както ЕС, така и България са в търсене на нова дефиниция за 

мястото си в променената от кризата глобална икономическа карта. 

III. КЛАСИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ПЧИ 

По общо мнение на изследователите на ПЧИ, въпреки натрупаните 

множество емпирични данни и теоретични трудове, все още няма единно 

обяснение за тях като икономически феномен. Затова споменатите основни 

теоретични направления само очертават рамките на научното търсене. 

Корените на ПЧИ са свързани с тези за международната миграция на 

капитала. До появата на първите теории, предполагащи наличието на пазарни 

провали,  изследователите насочват своето внимание към пазарни 

детерминанти-  относителни нива на възвръщаемост в които капиталът се 

трансферира от страни с по- ниска към такива с по- висока възвръщаемост,  

намаляване на риска, т.е. неговата диверсификация и близост до по- атрактивни 

пазари. 

Ролята на ПЧИ рязко нараства след Втората световна война като за 

пионери се считат бързоразрастващите се американските компании. Научният 

интерес към  тяхното поведение дава началото на съвременното изследването на 

ПЧИ.  

Американецът Ст. Хаймър се счита за родоначалник на теориите за ПЧИ, 

предполагащи наличието на пазарни несъвършенства. Моделът на 

монополистическите преимущества (Market Imperfections Theory) на  Хаймър, 

впоследствие доразработен от Киндлебергър  се основава на предположението,  
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че ПЧИ са  резултат от това, че някои фирми имат технологични или управленски 

преимущества пред местните фирми. Компаниите биха предпочели сами да 

инвестират  при наличие на евтина работна ръка или  поради близост до пазари в 

приемната икономика.  

Основно с името на Р. Вернон се свързва модела за жизнения цикъл на 

продукта (Product Life Cycle Theory). Той обвързва задграничните инвестиции с 

динамиката на продуктовия цикъл.  

Моделът на транзакционните разходи и интернализацията (Internalization 

Theory)  на Бъкли и Касън предполага обхващането на определени бизнесфункции в 

структурата на самата фирма, определяно като ’интернационализация чрез 

интернализация‘. 

Моделът на еклектичната парадигма на проф. Данинг синтезира 

достиженията на модела на монополистическите преимущества и този на Бъкли и 

Касън. OLI- моделът обединява специфични преимущества от владеене на 

собствеността ( Ownership Specific Advantages), такива на страните- реципиенти 

(Location Specific Advantages) и отразяващи степента в която корпорацията може 

да интернализира своите преимущества (Internalization Advantages).  

Макар и считана за по-изчерпателна от останалите, и след  концепцията 

на Данинг  научната мисъл продължава своето търсене за детерминантите на 

ПЧИ.  

От 80- те години насам, изследователите на  природата и 

закономерностите  на ПЧИ разширяват своето поле на интерес, включвайки и 

влиянието, което те оказват на стопанството-реципиент. Трудовете на редица 

автори  са посветени на  начина по които транснационалните корпорации от 

развитите страни спомагат за  индустриализация на развиващите се. Други 

научни търсения се насочват към изследване на валутната стабилност, 

политическа нестабилност, данъчна политика,  държавните  регулации и т.н.  и 

тяхното влияние за привличане на ПЧИ.   

По данни на Конференцията на ООН по развитието (ЮНКТАД)  ПЧИ като 

част от капиталовите потоци понастоящем са основен двигател на световната 

икономика, изпреварвайки международната търговия. Това лавинообразно 

разрастване влияе и на насоките в които се изследват причините и 

последствията от ПЧИ. Направлението, което касае представените в този 

доклад данни изследва именно ролята, която ПЧИ оказват върху стопанството-

реципиент. Значителните по размер средства, които днес се инвестират чрез 
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ПЧИ се превърнаха в определящ фактор за икономиката на националните 

стопанства. Това налага макроикономически поглед при тяхното оценяване и 

разработване на политика за регулиране на тяхното влияне, което се очертава и 

в бъдеще като поле за  теоретични дискусии. 

IV. ПЧИ В ЕРОПА И УРОЦИТЕ НА КРИЗАТА 

Изследването на всеки икономически феномен за ЕС е предизвикателство 

само за себе си. Обединеният Европейски съюз е многосъставна структура от 

стопанства, всяко функциониращо според собствен вътрешен модел. В годините 

преди кризата страните от ЕС привлякоха  рекорден брой инвестиции, но много 

неравномерно. Ето защо, що се касае до ПЧИ  в ЕС можем да говорим за ясно 

обособени зони, които привличат различни по характер инвестиции.  

Поради специфичната си структура в ЕС доминират вътрешните за 

Съюза ПЧИ, осъществявани между държавите-членки. Приемането на нови членове 

на ЕС беше съпътствано с рязко нарастване на инвестиционните потоци към тях. 

Страните, включени в т.нар. "supplay chains" или вериги за доставки в  периода 

преди кризата акцентираха на  експортно ориентирани ПЧИ. Това им помогна да 

останат устойчиви в  променените икономически условия по време на криза. В 

свой доклад, посветен на развитието на страните от ЦE-4, Международният 

валутен фонд  заключава, че чрез търговските отношения между Германия и Чехия, 

Унгария, Полша и Словакия (ЦE-4) и изграждането на производствени мощности се 

стимулират взаимосвързаните стопанства, увеличава се трансфера на 

технологии и се спомага за постигане на устойчив растеж. 

От друга страна, инвестициите, насочени към банковия сектор и 

недвижимите имоти, какъвто беше случаят с България и Румъния, доведоха до  

кредитен бум.  След рязко повишаване на БВП на страните-реципиенти последва 

още по-голямо свиване с развите на кризата. Това е извода от  друг анализ на 

МВФ, насочен към оценка на ефекта от капиталовите потоци към новите членове 

на Съюза.  

Понастоящем, картата на инвестициите в ЕС отново илюстрира 

неговата неравномерна структура. Според анализ за 2014 година на  

консултантската  фирма ''Ърнст енд Янг‖‖ сега ядрото на Западна Европа- 

Германия, Великобритания и Франция  е в центъра на инвеститорския интерес с 

възможността  за развиване на научноизследователска и развойна дейност, 

цифрови технологии и здравеопазване  като ключови  зони. Евтината работна 

ръка и ниските данъчни ставки  вече не са достатъчно основание за привличане на 

ПЧИ. Това поставя множество въпроси пред периферните за ЕС държави като 
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България как да възродят потока на ПЧИ и същевременно го насочат в посока, 

водеща до траен и устойчив икономически растеж. 

V. БЪЛГАРИЯ И ПЧИ 

Според доклада на ЮНКТАД за световните инвестиции, България се 

представя отлично в областта на ПЧИ  за периода 2005 г. – 2007 г. - заемайки 

второ място след Хонг Конг (според няколко критерия)
1
. Забележителен е и 

значителния ръст от 30% на преките чуждестранни инвестиции спрямо 

предхождащата 2006г., като те надхвърлят 12 млрд. щатски долара  (по данни на 

ЮНКТАД). България се нарежда в първите 15 най- привлекателни за инвестиции 

страни в света. Както вече е нееднократно отчетено върху инвеститорските 

решения влияят фактическото приемане на България в ЕС, осъществяването на 

пълен достъп до европейския пазар  и очакванията за ръст в сектора на 

недвижимите имоти. 

В редица национални и чуждестранни изследвания относно 

посткризисното развитие на България се констатира, че силния приток на 

чуждестранни капитали към страната е довел до прегряване на икономиката и 

увеличаване на цените на дълготрайните активи. Поглед към структурата на 

ПЧИ през периода показва значителен дял на инвестициите в недвижими имоти, 

финансовото посредничество, строителството и търговията на едро и дребно. 

Това са сектори, които не генерират пряко износ. Докато  инвестициите във 

високо иновативни и производствени сектори и услуги изостават. В доклад на 

Европейската комисия относно натрупаните в страната ни макроикономически 

дисбаланси се посочва, че те се изразяват във  висока външна задлъжнялост, 

икономическото въздействие на намаляването на корпоративната задлъжнялост 

и продължителното приспособяване на пазара на труда. Ето защо, Европейската 

комисия констатира, че ПЧИ остават ключов източник на финансиране на 

бъдещия растеж, както и тези капитали следва да бъдат ефикасно разпределяни. 

Препоръчва се да се насърчават  ПЧИ в телекомуникационните, финансовите и 

                                                           

1
 Индексът се отчита за тригодишни периоди, за да се компенсират годишни флуктуации 

в данните. 
Индексите покриват 141 икономики за такава част от периода, за каквато позволяват 

данните. Някои 
икономики в преход не биват отчитани през ранните им години поради липса на 

информация или поради 
факта, че не са съществували като самостоятелни държави. Индексите изключват 

свободните от данъци 
зони, които поради данъчни, а не поради свързани с производството причини, отчитат 

масивни притоци на ПЧИ в сравнение с размера на икономиката им. 
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другите бизнес услуги (реклама, маркетинг и др.), които са основни междинни 

продукти и биха изиграли важна роля в повишаването на външната 

конкурентоспособност и засилването на експортния капацитет на търговския 

сектор. Сектори като здравеопазването и образованието също могат да бъдат 

от полза за конкурентоспособността и цялостното развитие на страната. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Емпиричните данни, натрупани преди и по- време на кризата обогатяват 

разбирането ни за ефектите на  ПЧИ. Бързото интернационализиране на 

дейността на компаниите и протичащите глобализационни процеси в световната 

икономика акселерират и мултиплицират ефекта на ПЧИ. Амплитудите, 

произтичащи  за БВП на приемните страни както от притока, така и от 

отдръпването  им са фундаментален фактор за икономическият растеж и 

стабилност. Въпросът за изграждане  на макроикономическа рамка, която 

привлича, регулира и насочва ефекта от навлизащите инвестиции е  приоритет 

на икономическата политика на всяка държавата. 
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Вцтрешен контрол и бизнес среда 

 

Ас. д-р Валерия Динева, катедра „Финансов контрол”УНСС 

 

Резюме:Бизнес средата в съвременните организации се вляе от множество 

външни и вътрешни фактори. Очакванията към бизнес средата е тя да бъде 

отворена, гъвкава и динамична. Едновременно с това обаче тя става и все по - 

рискова. За благоприятното й развитие са необходими комплекси от мерки, 

дейности и решения. Към тях безспорно може да се причисли и вътрешния контрол. 

Модерният вътрешен контрол е обвързан с целите и рисковете в организацията. 

Използването на концептуални модели съдейства за успешното управление, 

контрол и регулиране  на бизнес средата.  

Ключови думи: бизнес среда, вътрешен контрол, интегрирани рамки за контрол, 

COSO, COBIT5, риск, концептуални модели 

 

Internal control and business environment 

 

Ass. PhD. Valeria Dineva, Department of Financial Control; UNWE 

 

Summary: Business environment in modern organizations is influenced by many external 

and internal factors. Expectations of the business environment is it to be open, flexible and 

dynamic. In the meanwhile, however, it becomes increasingly risky. Its favorable 

development requires sets of measures, activities and decisions. The design and 

implementation of the internal control certainly could be assigned to them. The modern 

internal control is bound by the organization’s objectives and risks. The use of conceptual 

models contributes to the successful management, control and regulation of the business 

environment. 

Keywords: business environment, internal control, integrated control frameworks, COSO, 

COBIT5, risks, conceptual models, business processes. 
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Бизнес среда и рискове 

Съвременният глобален свят влияе все по-осезателно върху бизнес средата 

на отделните организации. Силно въздействие на бизнес средата оказват и 

множеството регулации, с които организациите следва да се съобразяват. 

Вътрешни и външни изисквания, очаквания, потребности, променят поведението 

на бизнес средата към повече гъвкавост, реактивност, комуникативност и 

трайна финансова устойчивост. По природа бизнес средата е сложна система, 

разнородна и динамична система, която обединява разнородни интереси. 

Характерно за съвременната бизнес среда е, че тя се развива твърде бързо. В нея 

има все повече участници и заинтересовани страни, формират се нови елементи, 

цели и принципи. Бизнес средата като цяло става по-отворена. Едновременно с 

това обаче тя става и уязвима към множество рискове, които при определени 

обстоятелства в определен момент са заплаха за нейната устойчивост. 

Множество са признаците, които характеризират тези рискове, но за случая 

значение има тяхното въздействие върху три групи рискове: макроикономически, 

стратегически, оперативни.  

Интересни доказателства за влиянията на рисковете върху бизнес средата 

се съдържат в доклада на Protiviti и ERM(Еnterprise Risk Management)
1
 Инициатива 

на Държавния университет на Северна Каролина
2
, съдържащ  резултати от  

проучване на риска, извършено сред представители на директорски бордове и 

мениджъри относно техните виждания за това кои рискове биха могли да 

засегнат тяхната организация през следващите 12 месеца. Някои от направените 

основни констатации и резултати заслужават внимание, а именно: 

‚ Общите отговори от изследването подсказват за бизнес среда през 2014 

г., която е по-малко рискова за организациите, отколкото преди една година, 

въпреки че членовете на бордовете, когато разглеждат отделно от останалите 

респонденти, са склонни да възприемат тази година като по-рискова. 

‚ Като цяло, опасенията от стратегически рискове показват най-голямото 

ежегодно увеличение в оценяването на риска.  

‚ Промените в нормативната уредба и повишения регулаторен контрол 

представляват най-големия общ риск за втора поредна година.  

‚ Кибер заплахите и  управлението на конфиденциалността/ 

идентичността не само се нареждат сред първите десет риска за 2014 г., но се 

класират дори по-високо, в сравнение с цялостните резултати, сред  много групи-

респонденти, включително и големи организации.  

                                                           

1
 Еnterprise Risk Management-Концептуален модел за управление на риска на ниво организация 

2
 Protiviti and North Carolina State University‖s ERM Initiative,  Еxecutive Perspectives on Top Risks for 2014; 

Key Issues Being Discussed in The Boardroom and C-Suite; Research Conducted by Protiviti and North 

Carolina State University‖s ERM Initiative 
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‚ Несигурността около политическото ръководство, засягаща САЩ и 

международните пазари е друг ключов риск, който може да повлияе или да ограничи 

възможностите за растеж за организациите  

Сред топ 10 на посочените рискове са: 

 Регулаторните промени и засиленият регулаторен контрол. 

 Икономическите условия на пазарите. 

 Несигурността, заобикаляща политическото ръководство на 

националните и международни пазари 

 Опасенията относно планирането на приемствеността и 

придобиването и задържането на най-добрите таланти. 

 Опасения относно органичния ръст осигуряван чрез привличане на 

клиенти 

 Кибер заплахите поради техния потенциал да нарушат значително 

основните операции 

 Опасения относно устойчивостта на организациите към промени, 

което би довело до корекции на бизнес модела и основните операции. 

 Опасения относно управлението на 

поверителността/идентичността и защита на информационната/ 

системна сигурност 

 Очакваната нестабилност на световните финансови пазари и 

валути 

 Несигурност относно разходите за изпълнение на 

законодателството по здравната реформа  

Петте риска за 2014 с най-голямо увеличение в оценките на рисковете 

спрямо 2013 г. се отнасят до: достъп до значителен капитал; 

предизвикателствата, свързани с възникващата конкуренция; бързата скорост на 

революционните технологични иновации в индустрията може да превиши 

способността на организация да се конкурира; опасения относно способността за 

растеж чрез придобивания; появата на заместващи продукти се увеличават 

значително през 2014 г. в сравнение с 2013 г 

Внимателният поглед върху резултатите показва, че докато сред десетте 

топ риска има разнородни рискове – макроикономически, стратегически и 

оперативни, то сред тези, които са се увеличили са предимно стратегически. 

Друг интересен факт, който прави впечатление е, че при най-големите 

организации (с приходи от 10 милиарда долара и повече) средата е определена 

като най-рискова в сравнение с другите категории организации. За разлика от 

останалите категории организации, те оценяват повечето от 22-та риска като 
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рискове със "значително въздействие", при това те нямат никакви рискове, 

оценени в най-ниската категория, които да са класифицирани като рискове с "по-

малко значително въздействие".  

Могат да се посочат и други резултати, но те няма да повлияят върху 

общия извод, а ще го допълнят, че съвременната бизнес среда на организациите е 

рискова.  Този факт определя високите очаквания на ключовите заинтересовани 

страни към на корпоративната стратегия на организацията по отношение на 

рисковете.  

Вътрешният контрол в подкрепа на бизнес средата 

С решаващо значение за успешни решения е все по-усъвършенстваната 

организация на вътрешния контрол. Има основание да се очаква, че вътрешния 

контрол се явява надеждна подкрепа за ефективно развиваща се бизнес среда. От 

гледна точка на теорията на контрола се приема, че всеки контролен елемент е 

част от кибернетичната система за управление, а множеството контролни 

функции, дейности и средства в организацията създават система от контроли, 

чиято ефективност е от решаващо значение за успешното развитие на 

организацията.  Контролите се разглеждат като вграден елемент в механизма на 

управлението и в този смисъл те са кибернетично представени в него. 

Поведението на икономическата система е обект на вътрешен контрол във 

всички нейни проявления като кибернетично развиващ се организъм
3
. 

Съвременният вътрешен контрол се характеризира с цялостност, с все по-силна 

интегрираност в бизнес средата, ориентираност към целите на организацията и 

обвързаност с рисковете. Съвсем естествен е стремежът вътрешният контрол 

да осигурява една възможно по-сигурна бизнес среда.    

Очакванията за изграждане на стабилен вътрешен контрол, съобразен с 

изискванията и потребностите на бизнес средата са адресирани към 

ръководството на организациите и то на най-високо управленско ниво. От 

бордовете се изисква да бъдат ефективни в контрола на риска като са 

взискателни и настоятелни към изпълнителното ръководство  да изготвя и 

прилага ефективни процеси за управление на риска и контрола, за да се гарантира, 

че ръководителите на всички нива ще имат разбиране за риска, ще 

идентифицират, оценяват, и като цяло ще управляват основните рискови 

експозиции на организацията, ще организират вътрешния контрол така, че да се 

способства за постигането на целите на организацията и да се съдейства за 

смекчаване на рисковете. 

 

                                                           

3
 Вж. в този смисъл Динев, М. ’Контрол в социалното управление‗ изд. Тракия М, С,1999,стр.29-30 



 

978 

 

Предимства на концептуалните модели в управлението, контрола и 

регулирането на бизнес среда 

Използването на концептуални модели за установяване, организиране и 

изпълнение на вътрешния контрол придобива все по-голямо значение за 

управлението на бизнес средата. Предимството им е, че те предоставят един 

структуриран подход. В практиката са известни концептуални модели, които 

имат своя отличителен акцент. Твърде популярни са COSO–интегрираната рамка 

за вътрешен контрол, CoCo, Търнбул, Sarbanes Oxley  секция 404, COBIT (Control 

Objectives for Information and Related Technology -  Цели на контролите, касаещи 

информацията и свързаните с нея технологии); COSO-ERM-интегрирана рамка за 

управление на риска , стандарт ISO 31000 ’Риск мениджмънт‗ и др.. Следва да се 

откроят две рамки, които претърпяха промени, а именно актуализацията на 

COSO
4
 през 2013 година и COBIT с изданието на COBIT5

5
 през 2012, която придоби 

смисъла и значението бизнес рамка, насочена към управление на корпоративните 

информационни технологии. Характерно и за двете съвременни концептуални 

рамки е използването на глобален и силно интегриран към бизнес средата подход.  

През 2011 Комитет на спонсориращите организации на Комисията Трейдуей 

(COSO) посочва като основен аргументимент за промяна на концепцията именно 

променящата се бизнес среда, в т.ч.  очаквания за  контрол на управлението, 

глобализация на пазари и дейности; промени в бизнес моделите; изисквания и 

сложност на правила, регулации и стандарти; очаквания за професионализъм  и  

отговорност; използване и доверие в развиващата се технология; очаквания за 

превенция и откриване на измами.   

С актуализираната концепция COSO–интегрираната рамка за вътрешен 

контрол (2013) се постигат следните по-значими резултати:  

 Подобрява се ръководството 

 Разширява се докладването, като се излиза извън обсега само на 

финансовата отчетност 

 С въвеждането на принципи към всеки елемент и съответни фокусни 

точки се постига по-ясен и структуриран подход, установяват се 

конкретни акценти  

 Подобрява се процесът на оценката на риска, като в него се включва 

и предвиждане  на потенциалните възможности за измами  

                                                           

4
  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), ‗Internal Control—Integrated 

Framework (2013),‘ USA, 2013, www.coso.org/IC.htm 
5
 ISACA, COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT, USA, 2012, 

www.isaca.org/COBIT 
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 Средствата за контрол се адаптират към променящите се бизнес 

нужди 

 Осигурява се по-голяма приложимост за различни бизнес модели 

 Поставя се по-силен акцент върху информационните технологии 

COBIT 5 предлага цялостна концепция, която е ориентирана към бизнес 

процесите и бизнес средата. Някои от силните страни на COBIT 5, които могат 

да се посочат са: 

 Осигуряване на цялостна рамка, която да подпомага организацията в 

постигане на целите си за управление, в.ч. и управление на 

корпоративните ИТ(информационни технологии).  

 COBIT 5 помага на предприятията да създават оптимална стойност 

от функционирането  на ИТ, чрез умело поддържан баланс между 

ползи, оптимизирани нива на риск и използвани ресурси 

 COBIT 5 позволява информационните технологии да се управляват по 

един цялостен начин, като обхващат бизнеса в организацията ’от 

край-до край‗ като  покриват функционалните области и 

отговорности, съчетавайки интересите на информационните 

технологии с тези на всички външни и вътрешни заинтересовани 

страни 

 COBIT 5 определя благоприятни фактори, които съдействат за 

постигане на целите на организацията. 

Интересен и позитивен факт е, че двата концептуални модела, COSO–

интегрираната рамка за вътрешен контрол (2013) и COBIT 5 са хармонизирани, те 

са съвместими и взаимно се допълват, като  COSO предоставя високо 

структуриран подход, а COBIT 5 детайлизиран подход при разработването на 

специфични контроли в процеса на подпомагане на ръководството. Това създава 

благоприятни предпоставки и възможности за едновременното използване и на 

двете рамки. Ето и някои примери
6
 за  единни позиции и връзки между COSO и 

COBIT 5:  

- И двете рамки са ориентирани към цели, синхронизирани с целите на 

организацията. Едно от измеренията на COSO модела са целите, 

отнасящи се до операциите, докладването и съответствието с 

изискванията.  COBIT 5 определя своята глобална цел, а именно 

създаване на стойностен модел въз основа на потребностите на 

заинтересованите и поддържан баланс между ползи, оптимизирани нива 

                                                           

6
 Protiviti ; Updated-COSO-Internal-Control-Framework-FAQs-Third-Edition, 2014 стр. 28-29  
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на риск и използвани ресурси, като същевременно представя и каскада 

на целите.
7
 

- COBIT 5 включва процес АРО04 Управление на иновациите, което може 

да се отнесе към  COSO компонента контролни дейности 

- Осигуряване на оптимизация на риска (EDM03) е процес от  COBIT 5, 

който има връзка с два от компонентите на COSO Оценка на риска и 

Контролни дейности 

- Процесът от  COBIT 5 Управление на риска (АРО12) се включва в 

основния компонент на COSO Оценка на риска 

- Към COSO елементите Контролни дейности; Информация и комуникация 

и Мониторинг може да се отнесе един съществен за бизнес средата 

процес, който е визиран в COBIT 5, а именно - Управление на 

доставчиците (АРО10)  

- Управление на човешките ресурси (АРО07) процес от COBIT 5 се свързва 

логично с елемента Контролна среда от COSO;  

- Управление на контролите на бизнес процеса (DSS06) представен 

акцент в  COBIT 5 се отнася до Контролна среда; Контролни дейности и 

Мониторинг 

- Процесът Контролира, преценява и оценява системата на вътрешен 

контрол (МЕА02) от COBIT 5 е логично свързан с елемента Мониторинг 

от COSO. 

Примерите могат да продължат, а връзката между двата модела може да 

се илюстрира по-детайлно като се направи релевантност  между процесите от 

COBIT 5 с принципите на COSO, присъщи за отделните елементи на рамката. 

Всичко това само ще потвърди формиралия се извод, а именно: 

 COBIT 5 и COSO са концептуални рамки, чието съвместно използване 

е напълно възможно и дори желателно, особено в организации, чиято 

бизнес среда е силно обвързана с информационните технологии. 

В заключение може да се обобщи, че проектирането, организирането и 

провеждането на подходящ и ефективен вътрешен контрол е от съществено 

значение за управлението и регулираното на бизнес средата. В тази връзка 

възможно решение е приложението на концептуални модели, които да 

благоприятстват бизнес средата.  

 

 

 

                                                           

7
 COBIT® 5 Principles: Where Did They Come From? 
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Икономихеска офенка по метода Разуоди-Ползи на 

ефективността от инвестифиите в инфрастрткттра 

за тправление на отпадцфите в Бцлгариы, сцфинансирани 

по ОПОС 2007-2013 

 

Economic efficiency assessment by Cost-Benefit Analysis of 

investments in waste management infrastructure in Bulgaria, 

co-financed by OPE 2007-2013 

 

Асистент д-р Дияна Металова, катедра Финанси, УНСС 

Assist. Diyana Metalova PhD, UNWE 

 

Резюме: Оперативна програма Околна среда 2007-2013г. подпомага дейности за 

подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците у нас. В 

условията на ограничени ресурси и с оглед алтернативната цена на публичните 

средства, решения за инвестиции следва да се вземат, ако е доказана 

обществената им полезност. Икономическата нетна настояща стойност от 

инвестициите в инфраструктура за управление на отпадъци е положителна, т.е. 

подобрява се общественото благоденствие.   

Abstract: Operational programme Environment 2007-2013 supports activities in improving 

waste management infrastructure. In the context of scarce resources and in terms of 

opportunity cost of capital investment decisions must be taken after proven public utility. Net 

present value of investments in waste management infrastructure is positive i.e. they 

improve the welfare.    

 

Ключови думи: анализ разходи-ползи, фискални корекции, конверсионен фактор  

Keywords: cost-benefit analysis,  fiscal corrections, conversion factor    

 

Икономическият анализ оценява рентабилността на проекта, от гледна 

точка на обществото, а не само от гледна точка на собственика на 
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инфраструктурата, както е при финансовия анализ. Част е от документацията на 

големите проекти (т.нар. major projects
1
) при кандидатстване за съфинансиране 

от структурните и Кохезионния фондове на ЕС. 

Настоящият доклад има за цел да даде представа за нетния ефект върху 

общественото благосъстояние от инвестициите в 19 проекта за изграждане на 

регионални системи за управление на отпадъците (РСУО), съфинансирани по 

ОПОС 2007-2013г. Оценка на икономическата ефективност на тези проекти не е 

приложена при кандидатстване за финансиране, тъй като такава не се изисква за 

проекти под 50 млн. евро. 

Принципите на икономическата оценка изискват вложените в един проект 

ресурси да се оценяват по тяхната алтернативна цена, а резултатите от него – 

по готовността на потребителите да заплащат за тях (willingness to pay). 

Алтернативната цена не отговаря непременно на установените финансови 

разходи, аналогично, готовността за плащане не във всички случаи намира 

адекватно отражение в наблюдаваните пазарни цени, които могат да са 

изкривени или изобщо да не съществуват.  

Като отправна точка на икономическия анализ се използват паричните 

потоци от финансовия анализ. При определяне на индикаторите за икономическо 

изпълнение, обаче, трябва да се внесат някои корекции. За целта се прилагат 

подходящи конверсионни фактори към входящите и изходящите парични потоци по 

проекта. 

Фискални корекции 

Някои елементи на финансовия анализ са чисти трансфери от едни 

стопански субекти към други, без икономическо значение за благосъстоянието на 

цялото общество. Корекцията на тези изкривявания е постигната по следния 

начин: 

 Всички цени на входящи ресурси и продукти са без ДДС и други косвени 

данъци. 

 Цените на входящите ресурси, включително трудовите, включват преките 

данъци. 

 Социалните осигуровки са извадени от разходите за труд (трансферни 

плащания, които не представляват реален разход на обществени ресурси)  

Същевременно, ако конкретни непреки данъци или субсидии са 

предназначени да компенсират външни ефекти (т.нар. корективни данъци и 

субсидии на Пигу), същите трябва да останат включени в цените. Например, 

акцизът върху горивата представлява такъв корективен данък, чрез който 

                                                           

1
Стойността им е над 50 млн. евро 
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пределните външни обществени разходи под формата на замърсяване на въздуха 

намират отражение в цените на горивата. Поради тази причина разходите за 

гориво в икономическия анализ не са коригирани със стойността на акцизите. 

Табл. 1. Фискални корекции /лв./ 

  

 

Настояща 

ст/ст Сума 2010-41г. 

Инвестиционни разходи без непредвидени разходи 456 048 259  489 487 970 

  Фискални корекции - косвени данъци (ДДС) 75 295 824  80 816 886 

  Фискални корекции - трансфери (осигуровки) 33 740 120 36 218 002 

  
Общо фискални корекции на инвестиционните р-ди 

109 035 944 117 034 888 

Инвестиционни разходи след фискални корекции  346 959 258  372 400 025 

Инвестиционни р-ди за земя (2 703 дка х 265 лв.) 716 010 716 010 

Корекция на разходите за земя (за още 1 770 дка) 468 599 468 599 

Инвестиционни р-ди след корекция на р-дите за земя 347 480 914 372 921 680 

Реинвестиции 209 166 774  410 324 715 

  Фискални корекции (осигуровки) 18 825 010  36 929 224 

Реинвестиции след фискални корекции 190 341 764  373 395 490 

Експлоатационни разходи  515 596 220  1 129 688 136 

  Фискални корекции (осигуровки) 77 339 433  169 453 220 

Експлоатационни разходи след фискални корекции 438 256 787  960 234 915 

 

Фискални корекции ОБЩО 205 200 387  323 7 333 

 

Конверсионни фактори 

Пазарните цени на благата ще отразяват точно стойността на 

вложените в тях ресурси само ако се търгуват на вътрешния пазар, пазарът не е 

деформиран и проектът е сравнително малък за да не води до промяна в 

относителните цени на ресурсите. В условията на отворена икономика и 

несъвършено конкурентни пазари, цените на ресурсите могат да бъдат силно 

изкривени, което налага те да бъдат преоценени по ’цени в сянка
2
‘ за да 

отразяват по-точно алтернативните разходи за обществото. За целта се 

изчисляват конверсионни фактори за преобразуване на пазарните цени в ’цени в 

сянка‘
3
. Приложението им предполага разделянето на разходите в следните 

категории: търгувани стоки и услуги; нетъргувани стоки и услуги; квалифициран 

труд; неквалифициран труд. 

За търгуемите стоки, световните цени се установяват лесно: CIF цени за 

вноса и FOB цени за износа. Тук не се налага специална корекция на цените, тъй 

                                                           

2
Отразяват промяната в общественото благосъстояние в резултат на единица изменение в 

запаса от блага в икономиката (виж Брусарски, Р., Теория на публичните финанси, 2007, стр. 104) 
3
World Bank, Handbook on economic analysis of investment operations, Вашингтон, 2001, р. 56 
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като се приема, че пазарните цени отразяват алтернативните обществени 

разходи. 

Нетъргуемите на международния пазар стоки и услуги са национално 

производство (вътрешен транспорт, строителство, някои суровини, вода, 

енергия). За тях се прилага стандартния коефициент за преобразуване, когато 

няма специфични такива
4
: 

Табл. 2. Стандартен коефициент за преобразуване през 2012г. 

Внос (М), млн. лв. 47 694,67  

Износ (Х), млн. лв. 40 665,22  

Данъчни приходи от внос (Тm), млн. лв. 7 908,9 

Данъчни приходи от износ (Тx), млн. лв. 0 

SCF=(M+X)/[(M+Tm)+(X+Tx)] 0,918 

 

Текущата заплата може да е неточен индикатор за алтернативната цена 

на труда, поради факта, че пазарите на труда са несъвършени или има 

макроикономически дисбаланс, като висока и устойчива безработица. В подобни 

случаи следва да се прибегне към корекция на наблюдаваните цени чрез 

използването на конверсионни фактори за намирането на „работната заплата в 

сянка” (Shadow Wage).  

Възнагражденията за квалифициран труд може да не се коригират, тъй 

като се предполага, че те отразяват алтернативната цена на времето на 

заетите. 

По отношение на разходите за неквалифицирана работна ръка се налага да 

се определи коефициент за преобразуване на възнаграждението, така че да е 

адекватно на икономическите разходи предвид по-голямото предлагане на 

неквалифициран труд в условията на безработица, т.е. налага се да се намери 

т.нар. множител за надница в сянка ’Shadow Wage Rate Factor‘. Той се намира по 

следната формула:  

SWRF = (1-u)*(1-t) 

Където: u – регионален коефициент на безработица 

 t – данъчно-осигурителна тежест върху разходите за труд 

Общата данъчно-осигурителна тежест е: 30,3%+10%*(1-

0,303)=30,3%+6,97% = 37% 

SWRF = (1-0,123)*(1-0,37) = 0,877*0,63 = 0,5525 

                                                           

4
 Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects, 2008, стр.49 
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През 2009 г. икономисти от Миланския държавен университет изчисляват 

SWRF за 4 групи региони в ЕС на ниво NUTS 2, като за страните от Източна 

Европа, той е 0,62
5
. 

Коефициентът е по-малък от 1, поради което икономическите разходи за 

неквалифициран труд ще бъдат по-ниски от финансовите. В сценарий ’без 

проекта‘ част от тази трудова сила щеше да бъде незаета, което прави 

алтернативните разходи от този ресурс по-ниски. Тази корекция, подобрява 

икономическата рентабилност на проектите. 

Табл. 3. Преобразуване от пазарни цени към „цени в сянка” 

ИННС   CF 
Настояща 
ст/ст Сума 2011-41г. 

 Инвестиционни р-ди след фискални корекции     347 480 914 372 921 680 

търгуеми стоки и услуги 31% 1 108 044 447 115 981 966 

нетъргуеми стоки и услуги 44% 0,918 140 193 903 150 493 292 

квалифициран труд 20% 1 69 951 854 75 090 888 

неквалифициран труд 5% 0,553 8 617 584 9 250 677 

Преобразувани инвестиционни разходи     327 992 397 352 001 433 

Реинвестиции след фискални корекции лв.   190 341 764 373 395 490 

търгуеми стоки и услуги 30% 1 57 102 529 112 018 647 

нетъргуеми стоки и услуги 40% 0,918 69 893 496 137 110 824 

квалифициран труд 10% 1 19 034 176 37 339 549 

неквалифициран труд 20% 0,553 21 051 799 41 297 541 

Преобразувани реинвестиционни разходи     167 082 001 327 766 561 

Експлоатационни р-ди след фискални корекции лв.   438 256 787  960 234 915 

търгуеми стоки и услуги 20% 1 87 651 357  192 046 983 

нетъргуеми стоки и услуги 30% 0,918 120 695 919  264 448 696 

квалифициран труд 15% 1 65 738 518  144 035 237 

неквалифициран труд 35% 0,553 84 824 601  185 853 468 
Преобразувани експлоатационни разходи лв.   358 910 396  786 384 384 
ОБЩО разходи след корекции и преобразуване лв.   853 984 793  1 439 690 422 

 

Корекция се налага и на разходите за земя. Целта е да се отчете 

продуктът, който би се получил от тази земя, ако не беше използвана за проекта. 

В случаите, когато земята е придобита по пазарна стойност, приложимият 

конверсионен коефициент е 1, тъй като се приема, че тя отразява настоящата 

стойност от бъдещия продукт. В осем от проектите земята е общинска 

собственост и не са предвидени разходи за закупуването й. Независимо че няма 

финансови разходи, използването на земята като ресурс за целите на проектите 

има алтернативна цена (пропуснати ползи). Общата площ на депата, за които не 

са планирани разходи за придобиване на земя е 1 770 дка. Така разходите за земя в 

                                                           

5
 Del Bo, Ch., Florio, M. and Fiorio, C. Shadow wages for the EU regions, University of Milan, 2009 
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икономическия анализ се увеличават с 468 600 лв. (корекцията на разходите за 

земя). 

Неосезаеми ползи/разходи 

Следващата стъпка е да се включат онези ефекти от проекта, които 

нямат пазарна стойност. Най-често приложими са подходите ’готовност за 

плащане‘ (WTP-willingness to pay) и ’готовност за приемане на плащане‗ (WTA-

willingness to accept), които позволяват паричната стойност да се оцени чрез 

разкриване на предпочитанията на потребителите. 

В настоящият анализ приходите по проектите се формират от продажба 

на рециклируеми материали и компост, и такси за депониране. Ако за стойността 

на субпродуктите можем да приемем, че пазарната цена отразява готовността 

на потребителите да плащат за тях, то същото не може да се твърди за 

таксите за депониране. Платените от населението такси за битови отпадъци 

представляват разход за него и същевременно приход за общините/РСУО. Т.е. те 

са трансфер, а не реален разход или приход за обществото
6
. Освен това, таксите 

се определят едностранно от местните органи на власт, като размерът им 

зависи от разходите, които следва да се покрият с тях. Поради тази причина не 

може да се каже, че таксите съответстват на приръста в благосъстоянието на 

обществото и отразяват неговата готовност да плати за него. Това налага да 

се търси друг подход за измерване на промяната в общественото благосъстояние 

след проектите.  

В анализа са включени следните икономически ползи: 

1) Спестяване на разходи за ресурси: от една страна отделените вторични 

суровини и компоста имат пазарна стойност ако бъдат продадени, и от 

друга страна, с тях се намалява количеството на депонираните отпадъци, 

което води до удължаване на живота на депата. Първият ефект намира 

отражение във финансовия анализ като действителен паричен поток, но 

вторият ефект следва да се отрази в икономическия анализ като 

неосезаема полза. Ефектът се определя от количеството на отпадъците, 

за които е избегнато депониране (7 860 865 т) и единичните разходи (86 

лв./т).
7
 

2) Намаляване на вредните въздействия върху почвите и водите, 

миризмите и преките рискове за здравето на населението: спестени 

разходи за отстраняване на щети от неконтролирано изпускане на 

                                                           

6
 Nordic Council of Ministers, Nordic guideline for cost-benefit analysis in waste management, Copenhagen, 

2007,  
7
Цената за депониране на тон отпадък препоръчана в Указанията за АРП за проекти в областта на 

отпадъците в България е 50 евро/тон. 
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отпадъчни води (инфилтрата в почвата и водите). Използвана е средна 

стандартна стойност 1.52 евро за тон отпадъци
8
.  

3) Намаляване на емисиите на парникови газове - CH4 и CO2, които 

допринасят най-много за глобалното затопляне. В настоящият анализ 

избегнатите въглеродни емисии са изчислени като разлика между емисиите в 

случай, че всички отпадъци се депонират неправилно и в случай на 

функционираща РСУО, където част от отпадъците се 

рециклират/компостират. Емисиите на парникови газове в сценарий ’без 

проектите‗ за 30 годишния референтен период сумарно възлизат на 22 720 576 

т, а ’с проект‗ намаляват до 4 058 710 т, т.е. почти 6 пъти.  

Табл. 4. Икономически ползи 

Икономически ползи   Настояща ст/ст Сума 2011-41г. 

Спестяване на ресурси       

Продажба на компост лв. 14 997 031  32 832 204 

Продажба на рециклируеми материали лв. 94 772 904  207 481 289 

Спестени разходи за депониране лв. 321 559 434  703 972 999 

ОБЩО спестени ресурси лв. 431 329 370 944 286 492 

Намаляване на вредното въздействие  лв.     
избягване на неконтролиран инфилтрат от 
неправилно депонирани отпадъци лв. 32 806 005  71 820 446 

Спестени емисии на парникови газове       

Общо емисии на CO2 без проекта т   22 720 567 

Общо емисии на CO2 с проекта т   4 058 710 

избегнати емисии на парникови газове лв. 567 021 012  1 341 785 210 

ОБЩО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛЗИ лв. 1 031 156 387  
2 357 892 

148 

 

Социален сконтов процент 

Европейската комисия предлага следните индикативни равнища на 

социалния сконтов коефициент за програмния период 2007-2013г.: 5,5% за 

държавите, получаващи помощ от Кохезионния фонд и 3,5% за останалите 

държави. Допуска се приемането на различен процент, отразяващ националните 

социално-икономически условия, но България не е обосновала такъв, поради което 

анализа е изготвен при препоръчителните 5,5%. 

Табл. 5. Икономически показатели за ефективност /лв./ 

  
Настояща 
ст/ст 

Сума 2011-41г. 

Преобразувани инвестиционни разходи 327 992 397 352 001 433 

                                                           

8
EC, DG Environment, A Study on the Economic Valuation of Environmental Externalities from Landfill and 

Incineration of Waste, 2000 
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Преобразувани реинвестиционни разходи 167 082 001 327 766 561 

Преобразувани експлоатационни разходи 358 910 396  786 384 384 

ОБЩО разходи след корекции и преобразуване 853 984 793  1 439 690 422 

Остатъчна стойност 9 231 919  42 299 310 

Икономически ползи   

ОБЩО спестени ресурси 431 329 370 944 286 492 

избягване на неконтролиран инфилтрат  32 806 005  71 820 446 

избегнати емисии на парникови газове 567 021 012  1 341 785 210 

ОБЩО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛЗИ 1 031 156 387  2 357 892 148 

Нетен паричен поток 186 403 513 лв 934 039 079 

Икономическа нетна настояща стойност (ИННС) 186 403 513 лв   

Икономическа вътрешна норма на възвръщаемост (ИВНВ) 9,22%   

Ползи/Разходи  1,21  
  

Заключение 

Изчисленията показват, че след извършване на необходимите фискални 

корекции и преобразувания на финансовите разходи, измерване и остойностяване 

на непазарните ефекти, ИННС е положителна величина, което свидетелства че 

обществото ще спечели от реализацията на проектите за интегрирани системи 

за управление на отпадъците. Чистата полза се очаква да бъде от порядъка на 

186,4 млн. лв. Показателят за относителна ефективност ИВНВ също 

потвърждава положителния ефект – тя е 9,22%, при 5,5% реална норма на дисконт. 

Коефициентът Ползи/Разходи показва, че за всеки инвестиран лев разход, 

обществото получава ползи в размер на 1,21 лв. И трите показатели водят до 

един и същи извод, а именно, че проектите са ефективни от гледна точка на 

обществото. 
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Abstract 

The latest developments in the banking system in Bulgaria – the collapse of one of the 

systemic banks in June 2014 and the subsequent runs on several other key financial 

institutions – poses a number of questions each of which implies in depth analysis of main 

indicators for those organizations. The current paper is aiming at presenting a high level 

analysis of key indicators for the top ten banks defining the financial landscape in Bulgaria, 

and suggesting the main trends in them with the hope that this information could be used as 

a simple but effective analytical approach to identifying potential problematic areas. 

Key words: banks, deposits, lending, provisions 

 

Introduction: Remarks on Methodology. The Bulgarian Banking System at a Glance, A 

Snapshots of the Picture in 2010 and in 2014 

The paper below presents in brief and partially key findings from a research under 

way dedicated to the latest developments in the Bulgarian banking system. It is aiming at 

analyzing the main trends and at outlining problematic areas which might be helpful for the 

supervision as well as for any party interested in the Bulgarian economy. For the purpose, 

the analysis is being done exclusively on the basis of data retrieved from the Bulgarian 

National Bank. The reason why data on indicators up to Q4 2013 are used is for proper 

comparison purposes, since for 2014 has not elapsed yet. However, data are analyzed in 
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view of the developments in 2014 which has seen run on banks and has placed the whole 

banking system on the alert. 

The Bulgarian National Bank (BNB) classifies the banks operating on the Bulgarian 

market according to asset size and periodically published this information on its website. In 

the rating produced in September 2010 the top ten banks by this criterion were as 

presented in Fig 1 below, and the top ten banks by September 2014 are depicted in the 

corresponding table to the right. 

Fig. 1. Distribution of top 10 banks by asset size in September 2010 and in September 

2014 

  

Banks by Asset Size , Sept. 

2014 

1 Unicredit 

2 DSK 

3 FIBank 

4 UBB 

5 Raiffeisen 

6 Postbank 

7 Societe Generale 

8 Central Cooperative Bank 

9 Piraeus 

10 Cibank 

 

Source: Bulgarian National Bank, www.bnb.bg 

What is characteristic is that both in 2010 and in 2014 foreign banks dominated on 

the market. The specificity which is being observed in the last two years is related to the 

increase of the presence of the Bulgarian owned institutions which is evident in that First 

Investment Bank (FIB) has moved from sixth to third place in the rating and Central 

Cooperative Bank has improved its position moving from tenth to eight in the lists presented 

above. Bulgarian presence on the market was even more pronounced prior to the collapse 

of Corporate Commercial Bank which happened back in June 2014 upon an extensive run 

on the bank. 

Key Indicators of Top 10 Banks in Bulgaria 

When looking upon the key indicators related to the performance of the top ten 

banks in Bulgaria certain trends can be identified.  

  

Banks by Asset Size , Sept. 

2010 

  1 Unicredit 

 2 DSK 

3 UBB 

4 Raiffeisen 

5 Postbank 

6 FIBank 

7 Piraeus 

8 Societe Generale 

9 Corporate Commercial Bank 

10 Central Cooperative Bank 
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If the amount of total assets is reviewed, a steady increase is visible for the period 

2010-2013. Starting from BGN 55 042 m, they have raised up to BGN 66 684 m during years 

marked with financial crisis.  

Fig. 2. Total Assets of Top 10 Banks in Bulgaria (Q4, 2010 – Q4, 2013) in millions of 

BGN 

 

Source: BNB, www.bnb.bg 

Almost all the top 10 banks have a marked increase in assets, some more than others. It is 

visible on Fig. 3 below that Corporate Commercial Bank, the one that experienced collapse, 

had experienced a marked increase in assets during the last 4 full financial years. 

Fig. 3. Total assets of top  banks in Bulgaria (Q4, 2010 – Q4, 2013) in millions of BGN, 

distributed among banks 

 

 Source: BNB, www.bnb.bg 
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Another important indicator is the level of total loans disbursed by the banks in the 

economy. When reviewed the data on total loans for the top 10 banks for the period shows 

obvious increase, as depicted in Fig. 4 below. 

Fig. 4. Total loans, top 10 banks, BGN millions. 

 

Source: BNB, www.bnb.bg 

This increase can be attributed to a number of factors, the most important among which in 

our view are the increased liquidity as a result of deposit attraction since the onset of the 

crisis and the fight for market share among banks. This, in combination of signs, though 

meagre, that the economy is picking up, has been leading to the upward trend in lending 

evident for the last years. 

When looking at the distribution among banks, again it is evident that certain banks have 

been more capable of attracting customers for loans rather than others: 
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Fig. 5. Distribution of loans among top 10 banks, BGN millions 

 

Source: BNB, www.bnb.bg 

This can be attributed to the desire to gain market share, but also, unfortunately, to 

certain market manipulations, as the outcome of Corporate Commercial revealed.  

The level of total deposits and the distribution among top banks is interesting as well 

since the data show significant increase in savings. This fact is rather interesting as it 

reveals certain specificities of the economic system of Bulgaria which population tends to 

exhibit significant risk averseness and readiness save even in the face of declining nominal 

income and real purchasing power. This is characteristic for the individuals and is 

manifesting at corporate level as well. Again, Corporate Commercial is popping out with a 

significant increase in attracting deposits. 

Fig. 6. Distribution of deposits among top 10 banks, EUR millions 
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Source: BNB, www.bnb.bg 

Very interesting conclusions bring the review of data on the ratio of provisions to 

total loans distribution for the top ten banks in Bulgaria, which is depicted on Fig. 6 below. 

Careful analysis shows that the ratio has been increasing since 2010. In Q4, 2010 the level 

of this ratio, average for the banking system, has been 5.7% and in Q4 2013 it has already 

reached 8.6%. Certain banks have been provisioning more heavily than others. Thus it is 

important to say that UBB, DSK and Raiffeisen have seen an abrupt increase in provisions 

to loans much above the average for the banking system. This can be explained with not 

only worse loan portfolio compared to peers but also with a more conservative provisioning 

policy. Unicredit, on the other hand, has been moving closely to the average for the banking 

system, while Postbank has been provisioning slightly below it. There are however, certain 

players, which reveal levels of this ratio much below the average for the industry. Looking at 

those banks the question remains open whether the low provision charge could be 

attributed to significantly healthier loan portfolios vis-a-vis peers or this could be explained 

with the presence of issues which should be double checked by the Central Bank. In the 

case of Corporate Commercial, whose ratio is below 2% (given an average for the banking 

system of 8.6%) the picture is clearly the result of the second of the reasons mentioned 

above. 

Fig. 6. Provisions to total loans for top 10 banks 

 

 Source: BNB, www.bnb.bg 
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Conclusion 

The data presented above, though not sufficient given the vast number of indicators for a 

banking system, sends several key messages which can be wrapped up to form the finding 

of the research in brief: 

1. Top players in the Bulgarian financial system are remaining of foreign origin. This leads 

to the reflection not only of the know-how of doing business and of the corporate culture of 

these organizations, but also of the specific policies of the mother companies vis-а-vis 

deposits gathering, loan disbursements, and provisioning 

2. Both deposits and loans have been increasing for the period despite  of the crisis 

3. Provisioning policies have showed diversity, with some banks being more aggressive than 

others 

4. There have been obvious signs that Corporate Commercial, the bank that experienced a 

run on itself, had numerous issues and this is evident from the trends on the few indicators 

reviewed above which place it in a position profoundly different from its peers 
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