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GENERAL CONCEPT
In the current turbulent conditions of scientific and technological development in all fields of
human activity, constant updating of teachers’ and researchers’ knowledge and in the field of
management is essential necessity.

Outlining the long-term research directions in this area is of strategic importance, especially
for young researchers, assistants and doctoral students.
On this basis, the conference has the following objectives:
-Highlighting the vanguard, with long term importance research areas in the science of
management
- Indication of the possibilities for practical application of most modern management
techniques
- Create a scientific forum to propagate the achievements of researchers of UNWE in the
management area in connection with the enlarging of the international prestige of the
university
-Development of the international collaboration with European universities
- Special attention is paid to active teaching methods to enhance teaching skills, especially
young assistants

The conference is conceived as vanguard bound, free choice based, no parallel sections,
heavily discussion oriented, improvised, low cost.

Expected outcomes and possibilities for realization:
- It is expected, without being obligatory, that every participant prepares expressive
presentations on vanguard topics in the wide area of management and to take part in the
organized discussions.
- The full reports are expected to be presented after the conference (lone presentations may be
published as well) in order to reflect the useful feedback from the conference.
- Creating a tradition for regular forum on the perspective directions in management.
- Creating conditions for improving of the qualification of the young teachers.
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Impact of the exchange rate volatility on the Romanian exports to the
Eurozone
Ramona Dumitriu, Razvan Stefanescu PhD, assoc. prof. PhD Costel Nistor 1,
University “Dunarea de Jos”, Galati, Romania
Abstract: This paper approaches the relation between the exchange rate volatility and the
Romanian exports to the Euro Area. We employ monthly values of the real exports and the standard
deviation of the real exchange rate in a Vector Autoregressive model. We find a negative and weak
influence of the exchange rate volatility on the exports, which could be connected with the fact main
Romanian exporters are multinational companies.
Keywords: Exchange Rate Volatility, Romanian Exports, Vector Autoregressive

1. INTRODUCTION
In this paper we study the effects of the exchange rates volatility on the Romanian
exports to the Euro Area. During the last decade the Romanian commercial relations with the
Euro Area grew constantly, becoming a main component of the Romanian foreign trade. By
the adhesion to the European Union Romania assumed the obligation to replace, in the near
future, the national currency with euro. It is expected this event would have a significant
impact on the Romanian foreign trade and one of the main effects could be caused by the
exchange rates volatility decrease.
The impact of the exchange rate volatility on the exports was highly approached in the
specialized literature Clark (1973) provided a simple model of a competitive export firm with
no possibility to hedge the foreign currency risk. The executives of the firm, presumed to be
risk – adverse, are sensitive in their production to the perspective of reducing the profits
because of the appreciation of the national currency. Therefore they tend to reject the
international business with high foreign currency risk. Franke (1991) arrived to different
results indicating that, depending on the type of exposure to the currency risk, a firm could
react to the exchange rate volatility by increasing the exports. The empirical researches found
evidences in favour of both approaches (see, for example, Arize et al.; 2000, Chowdhury;
1993, Baccheta and Wincou; 2000, Bahmani – Oskooee and Payestech; 1993, De Grauwe;
1998, Barkoulas et al. 2002, Baak et al.; 2003, Baum and Caglayan; 2008).
The impact of the exchange rate volatility on the Romanian exports to the Euro Area
was not approached, at least to our knowledge, in the empirical researches. The main reason
consists in the significant changes occurred in the foreign trade of both partners. Since the
establishment of the Euro Area its composition was modified several times. The Romanian
foreign trade experienced significant changes in the last decade in the transition to a market
economy finalization context and the adhesion to the European Union. In this paper we
analyze the relation between the exchange rate volatility and the Romanian exports to the
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Euro area using econometrical techniques that allow taking into consideration the structural
breaks.
The rest of this paper is organized as follows. In the second part we approach the data
and the methodology used in our investigation, in the third part we present the empirical
results and in the fourth part we conclude.
2. DATA AND METHODOLOGY
In our investigation we use a sample of monthly values from January 1999 to June
2009 of the Romanian exports to the Euro Area and values of the exchange rates of the
Romanian national currency against the euro. The data are provided by the National Bank of
Romania and by the Romanian National Institute of Statistics. The nominal exports were
seasonally adjusted by ARIMA X 12 technique. We compute the real exports by deflating the
nominal exports with monthly Romanian consumer price index. We calculate the real
exchange rate based on the nominal exchange rate, monthly harmonized consumer price index
for the Euro Area (changing composition) and monthly Romanian consumer price index.
As a measure of the real exchange rate volatility we use the standard deviation of the
daily real exchange within one month (Akhtar and Hilton; 1998, Baak et al.; 2002). Since the
consumer price indexes are computed monthly we calculate the daily real exchange rates
using a methodology similar to those applied by Baum et al. (2002). Both real exports and the
real standard deviation are in a logarithmic form. In the case of nonstationarity in levels of
those variables we use their first differences.
We use the following notations:
-

Rx = natural logarithms of the monthly real exports seasonally adjusted;

RSTD = natural logarithm of the monthly standard deviation of the real
exchange rate;
-

d_Rx = first differences of Rx;

-

d_RSTD = first differences of RSTD.

We analyze the stationarity of the variables using the classical Augmented Dickey
Fuller Tests (Dickey and Fuller; 1979) and a test proposed by Lanne et al. (2001) which
allows taking into consideration the structural breaks. The number of the lagged differences
for both tests is chosen based on four criteria: Akaike Info Criteria (AIC), Final Prediction
Error (FPE), Hannan – Quinn Criterion (HQC) and Schwarz Criterion (SC).
The interactions between the exchange rate volatility and the exports are studied in a
Vector Autoregressive (VAR) framework.
3. EMPIRICAL RESULTS
Based on graphical representation of variables (see Figure 1) we chose to test their
stationarity using as deterministic terms intercept and time trend for level values and only
intercept for their first differences.
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Figure 1. Evolution of RX, RSTD, d_RX and d_RSTD

The results of the Augmented Dickey Fuller Unit Root Tests for levels values are
presented in the Table 1. We found RSTD as stationary no matter what criteria we used for
selecting the number of lagged differences. Instead, RX is not stationary for the Schwarz
Criterion but stationary for other three criteria.
Table 1 - Augmented Dickey Fuller Unit Root Tests for levels values of the two variables
(with intercept and time trend as deterministic terms)
Variable
RSTD
RX

Lagged differences

Test statistics

AIC, FPE: 3
HQC, SC: 0
AIC, FPE, HQC: 6
SC: 3

-4.9467***
-7.5405***
-3.6653**
-2.3572

For the unit root tests with structural breaks for levels values we chose two types of
shift function: impulse dummy and shift dummy. The results, presented in Table 2, are again
ambiguous.

39

Table 2 - Unit root tests with structural breaks for levels values of the two variables
(with intercept and time trend as deterministic terms)
Variable

RSTD

RX

Shift
Function
Impulse
dummy
Shift
dummy
Impulse
dummy
Shift
dummy

Break Date

Lagged differences

Test statistics

2005 M5
2005 M5
2005 M7
2005 M7
2008 M3

AIC, FPE: 3
HQC, SC: 0
AIC, FPE: 3
HQC, SC: 0
AIC, FPE, HQC,
SC: 6
AIC, FPE: 6
HQC:3
SC:2

-4.5723***
-7.5164***
-2.4721
-4.4259***
-4.0068***

2008 M12
2008 M12
2008 M12

-3.8158***
-2.8543*
-2.3717

The results of Augmented Dickey Fuller tests for the first differences values of the
variables, presented in Table 3, indicate, for both variables, the rejection of the null
hypothesis of a unit root.
Table 3 - Augmented Dickey Fuller Unit Root Tests for first differences values of the
variables (with intercept as deterministic terms)
Variable
d_RSTD

d_RX

Lagged differences

Test statistics

AIC, FPE: 8
HQC:5
SC:3
AIC, FPE: 7
HQC, SC: 1

-6.1770***
-7.2912***
-8.0247***
-4.7679***
-12.0347***

For the unit root tests with structural breaks for first differences values we chose as a
shift function, based on graphical representation, only impulse dummy. The results, presented
in Table 4, confirm the stationarity of the first differences of variables.
Table 4 - Unit root tests with structural breaks for first differences values of the two variables
(with intercept and time trend as deterministic terms)
Variable
d_RSTD

d_RX

Shift
Function
Impulse
dummy
Impulse
dummy

Break Date

Lagged differences

Test statistics

2005 M7
2005 M7
2005 M7
2008 M3
2008 M3
2008 M3

AIC, FPE: 8
HQC:3
SC:1
AIC, FPE: 7
HQC:2
SC:1

-5.3606***
-6.2018***
-11.2864***
-4.9728***
-6.0692***
-10.8703***
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Figure 2. Impulse – response analysis between d_RX and d_RSTD
We analyze the interactions between d_RX and d_RSTD in a VAR framework. The
results, presented in the Table 5, indicate weak relations between the two variables. An
increase in the volatility of exchange rates leads to a decrease in real exports while the
growing of real exports amplifies the volatility of exchange rates.
Table 5. Interactions between d_RX and d_RSTD in a VAR framework

Variable
const
d_RX_1
D_RSTD_1

Equation 1: d_RX
Coefficient
Std. Error
0.0100491 0.00488363
-0.441996
0.0763952
-0.00401658 0.00623557

Mean dependent var
Sum squared resid
R-squared
F(2, 121)
rho

Variable
const
d_RX_1
D_RSTD_1

0.006755
0.339347
0.210262
16.96924
-0.119146

t-ratio
2.0577
-5.7857
-0.6441

S.D. dependent var
S.E. of regression
Adjusted R-squared
P-value(F)
Durbin-Watson

Equation 2: d_RSTD
Coefficient
Std. Error
t-ratio
0.0138883
0.057023
0.2436
0.902171
1.01924
0.8851
-0.367713
0.0972494
-3.7811

p-value
0.04177**
0.00001***
0.52070
0.059106
0.052958
0.197209
3.19e-07
2.230205

p-value
0.80799
0.37784
0.00024***
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Mean dependent var
Sum squared resid
R-squared
F(2, 121)
rho

0.013699
48.99073
0.131910
7.149741
-0.097403

S.D. dependent var
S.E. of regression
Adjusted R-squared
P-value(F)
Durbin-Watson

0.677364
0.636303
0.117562
0.001162
2.134341

The impulse – response analysis between d_RX and d_RSTD, presented in the Figure
2, indicate that a unit shock in d_RSTD provokes decreases followed by increases of d_RX
and the effects are dissipated in less than ten months.
4. CONCLUSIONS
In this paper we analyzed the impact of the exchange rate volatility on the Romanian
exports to the Euro area. In our analysis we employed monthly values of the real exports and
of the standard deviation of the real exchange rate. From a VAR model it resulted a weak and
negative impact of the exchange rate volatility on the Romanian exports to the Euro Area. The
weak influence of the exchange rate volatility on the Romanian exports to the euro area could
be connected with the fact that main Romanian exporters are multinational companies which
could find easily solutions to hedge the foreign currency risk.
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Probabilistic-possibilistic belief networks
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Abstract: The interpretation of membership functions of fuzzy sets as statistical
likelihood functions leads to a probabilistic-possibilistic hierarchical description of uncertain
knowledge. The fundamental advantage of the resulting fuzzy probabilities with respect to
imprecise probabilities is the ability of using all the information provided by the data. This
paper studies the possibility of using fuzzy probabilities to describe the uncertain knowledge
about the values of the nodes of belief networks.
1 Introduction
In the present paper, membership functions of fuzzy sets are interpreted as statistical
likelihood functions. This allows a combination of probabilistic and possibilistic uncertainty
on the basis of the well-established theories of probability and likelihood. The resulting
probabilistic-possibilistic hierarchical description of uncertain knowledge generalizes the
description by means of imprecise probabilities, but only from the static point of view. In fact,
the usual updating rule for imprecise probabilities does not use all the information provided
by the data, and this waste of information can lead to statistical inconsistency and
unsatisfactory results. By contrast, the probabilistic-possibilistic hierarchical model exploits
the outstanding asymptotic properties of the likelihood function, which makes it an ideal basis
for inference and decision making: this aspect is analyzed in Cattaneo (2005, 2007).
In the present paper, the probabilistic-possibilistic hierarchical model is combined
with belief networks, to describe the uncertain knowledge about the values of the involved
variables. This leads to a generalization of Bayesian networks and credal networks,
combining the possibility of imprecision in the probability values with the ability of using all
the information provided by the data. Since simple fuzzy probability measures can be
described as convex hulls of finite sets of non-normalized probability measures, the resulting
probabilistic-possibilistic hierarchical networks have the same complexity as credal networks.
Moreover, the graphical criterion of d-separation can be exploited, since it implies the
conditional irrelevance of the involved variables.
2 Probabilistic-Possibilistic Hierarchical Model
Let P be a set of probability measures on a finite set Ω = X1 ×  × X n (for simplicity,
in the present paper only the finite case is considered, but infinite sets Ω would pose no
problem). Each P ∈ P is interpreted as a probabilistic model for the values of the random
variables X i : ( x1 ,  , xn )  xi (for all i ∈ {1,  , n} ). The interpretation of probability is not
important: for instance the elements of P can be statistical models, or describe the forecasts
of a group of experts.
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The likelihood function lik on P induced by the observations X i ∈ Ai ⊆ Xi (for each
i ∈ I ⊆ {1,  , n} ) is defined by

lik ( P) = P{( x1 ,, xn ) ∈ Ω : xi ∈ Ai for all i ∈ I };
lik describes the relative ability of the probabilistic models in P to forecast the
observed data. Spurious modifications of the situation considered or of its mathematical
representation can lead to likelihood functions proportional to lik (for example, if the
realization of an additional random variable X n +1 describing the result of tossing a fair coin is

also observed, then the induced likelihood function is halved). Therefore, proportional
likelihood functions are considered equivalent; in fact, Fisher (1921, 1922) defined the
likelihood of a statistical model as a quantity proportional to the probability of the observed
data. Hence, only ratios lik ( P)/lik ( P' ) of the values of lik for different P, P' ∈ P have
meaning: Kullback and Leibler (1951) interpreted log[lik ( P)/lik ( P' )] as the information in
the data for discrimination in favor of P against P' , and Good (1950) considered it as the
weight of evidence in favor of P against P' provided by the data. So the likelihood function
can be interpreted as a measure of the relative plausibility of the probabilistic models in the
light of the observed data alone.
The likelihood function lik measures the relative plausibility of the elements of P ,
but a measure of the relative plausibility of the subsets of P is often needed. A simple and
effective way to obtain it consists in defining the plausibility of a set of probabilistic models
as the plausibility of its best element: the result is the set function

H  sup lik ( P)
P∈H

on the power set 2P of P (in this paper, sup ∅ = 0 ). Proportional set functions of this
form are equivalent, since they correspond to equivalent likelihood functions: to underline this
relative meaning, the expression “relative plausibility measure” is used in Cattaneo (2007) to
denote an equivalence class of proportional set functions of this form. Their normalized
version LR associates to each H ⊆ P the corresponding likelihood ratio statistic
sup lik ( P)
P∈H

LR (H) =

sup lik ( P)

.

P∈P

The likelihood ratio test discards the hypothesis that the data were generated by some
P ∈ H if LR (H) is sufficiently small. In regular problems with large samples, the critical
value for LR (H) can be obtained from the result of Wilks (1938) that − 2log LR( H ) is
approximately χ 2 distributed under each P ∈ H .
A possibility distribution on a set G is a function π : G → [0,1] . The possibility
measure on G with possibility distribution π is the set function
G  sup π (γ )
γ ∈G

on 2G . A possibility distribution π on G can also be considered as the membership
function of a fuzzy subset of G (see Zadeh, 1978); when π is crisp (that is, π can take only
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the values 0 and 1 ), the subset is not fuzzy and π is its indicator function on G . The
likelihood ratio statistic LR is a possibility measure on P with possibility distribution
proportional to the likelihood function lik on P . In fact, the membership function of a fuzzy
set has often been interpreted as a likelihood function (see for example Hisdal, 1988; Dubois
and Prade, 1993; Dubois, 2006), even though proportional membership functions were not
always considered equivalent (see for instance Dubois et al., 1997). In the present paper,
membership functions and possibility distributions are interpreted as proportional to
likelihood functions. Hence, it suffices to consider normalized fuzzy sets and normalized
possibility measures (that is, supγ ∈G π (γ ) = 1 is assumed), but grades of membership and
degrees of possibility have only a relative meaning.
A set P of probability measures on Ω and a likelihood function lik on P can be
interpreted as the two levels of a probabilistic-possibilistic hierarchical model for the values
of the variables X i . The two levels describe different kinds of uncertain knowledge: in the
first level the uncertainty is stochastic, while in the second one it is about which of the
probabilistic models in P is the best representation of the reality. It is important to underline
that no probabilistic model in P is assumed to be in some sense “true”: the elements of P are
simply interpreted as more or less plausible representations of the reality. By contrast, the use
of a probability measure on P , suggested by the Bayesian approach, carries the implicit
assumption that exactly one of the probabilistic models in P is “true” (see Cattaneo, 2007,
Section 3.1). The likelihood function lik on P can also express subjective beliefs about the
relative plausibility of the probabilistic models in P : in this case, lik is interpreted as if it
were induced by hypothetical data (see also Dahl, 2005). The choice of a subjective likelihood
function on P seems to be better supported by intuition than the choice of a subjective
probability measure on P : in particular, a constant likelihood function describes complete
ignorance (in the sense of absence of information for discrimination between the probabilistic
models).
2.1 Fuzzy Probabilities and Imprecise Probabilities
Let X be a real-valued function of X 1 ,  , X n , and let g : P  E P ( X ) be the function
on P assigning to each probabilistic model the corresponding expectation of X . A likelihood
function lik on P induces the (normalized) profile likelihood function
lik g : x  LR ( g −1{x}) ∝

sup

lik ( P)

P∈P: g ( P ) = x

on the set R of real numbers (in this paper, the exponent −1 denotes the set function
associating to a set its inverse image). The profile likelihood function lik g measures the
relative plausibility of the values of g , on the basis of the above definition of the plausibility
of a set of probabilistic models as the plausibility of its best element. In fact, lik g is the
possibility distribution corresponding to the possibility measure LR  g −1 induced by g on R .
Hence, the uncertain knowledge about the expectation of X is described by the fuzzy number
(that is, a fuzzy subset of R ) with membership function lik g : this fuzzy number can be
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interpreted as the fuzzy expectation of X . In particular, when X is the indicator function I A
of a set A ⊆ Ω , the fuzzy expectation of I A describes the uncertain knowledge about the
probability of A , and can thus be interpreted as the fuzzy probability of A .
Sometimes a fuzzy number can be a satisfactory conclusion about the expectation of
X , but it is often necessary to evaluate the fuzzy number by one or more real numbers. The
discussion on how to do this goes beyond the scope of the present paper, but it is important to
note the correspondence between some natural “defuzzification methods” and the usual
likelihood-based inference methods. In fact, the α -cut {x ∈ R : lik g ( x) ≥ α } with α ∈ (0,1]
corresponds to a likelihood-based confidence region for the expectation of X (the coverage
probability of this confidence region can often be approximated thanks to the result of Wilks,
1938), and when a global maximum of lik g exists and is unique, it corresponds to the
maximum likelihood estimate of the expectation of X .
Since the probabilistic models outside the support P' = {P ∈ P : lik ( P) > 0} of lik have
no influence on lik g , the likelihood function can always be extended to the set of all
probability measures on Ω , by defining it constant equal to 0 outside P . Hence, the
hierarchical model can also be interpreted as a fuzzy probability measure on Ω , in the sense
that it is a fuzzy subset of the set of all probability measures on Ω , with membership function
proportional to the (extended) likelihood function. When this is crisp, it is the indicator
function of the support P' of lik : there is no information for discrimination between the
elements of P' , and in fact the uncertain knowledge about the expectation of X is described
by the set G = {EP ( X ) : P ∈ P' } (in the sense that lik g = I G ). In particular, when P' is convex
and closed, the set G is the interval



 inf' E P ( X ), sup' EP ( X );
P∈P
 P∈P

that is, in this case the hierarchical description of uncertain knowledge about the
values of the variables X i reduces to the description by means of imprecise probabilities (see
Walley, 1991).
Both the purely probabilistic and the purely possibilistic descriptions of uncertain
knowledge about the values of the variables X i appear as special cases of the probabilisticpossibilistic hierarchical description. In fact, when the support P' of lik is a singleton {P} ,
the description of uncertain knowledge is purely probabilistic: lik g is the indicator function of

{E P ( X )} . By contrast, when P' is a set of Dirac measures (that is, P' ⊆ {δ ω : ω ∈ Ω} , with

δ ω {ω} = 1 ), the description of uncertain knowledge is purely possibilistic: it corresponds to
the possibility measure LR' = LR  t −1 on Ω , where t is the function δ ω  ω on P' . In fact,
lik g is the possibility distribution corresponding to the possibility measure LR'  X −1 induced

by X on R ; in particular, the support of lik g is finite, since it is a subset of the image of X .
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2.2 Updating
The definition of likelihood function implies that when X i ∈ Ai ⊆ Xi is observed (for
an i ∈ {1,  , n} ), the probabilistic level P of the hierarchical model is updated to the set
P' = {P( ⋅ | X i ∈ Ai ) : P ∈ P, P{ X i ∈ Ai } > 0}

of conditional probability measures P( ⋅ | X i ∈ Ai ) on Ω , while the possibilistic level
lik is updated to the likelihood function lik ' on P' defined by

lik ' ( P' ) =

sup
P∈P: P ( ⋅ | X i ∈Ai ) = P'

lik ( P) P{ X i ∈ Ai }.

In fact, when interpreted as a function of P , the argument of the supremum is the new
likelihood function on P , and lik ' is the corresponding (profile) likelihood function on P' .
The definition of lik ' on P' instead of P can be slightly confusing (since likelihood functions
are usually defined on the set P of unconditional probability measures, as done at the
beginning of the present section), but it is necessary if the hierarchical model has to describe
the available uncertain knowledge about the values of the variables X i .
In particular, when the description of uncertain knowledge is purely probabilistic, the
support of lik is a singleton {P} , and the updating corresponds to conditioning P , in
accordance with the Bayesian approach. When the description of uncertain knowledge is
purely possibilistic, the possibility measure LR' on Ω is updated by multiplying the
corresponding possibility distribution with the indicator function of { X i ∈ Ai } and then
renormalizing it. Hence, in particular, the purely probabilistic and the purely possibilistic
descriptions of uncertain knowledge are maintained when updating the hierarchical model. By
contrast, in general the description by means of imprecise probabilities (corresponding to the
case in which the support of lik is convex and closed, and lik is constant on it) is not
maintained when updating the hierarchical model, because in general lik ' is not constant on
its support. In fact, the usual updating rule in the theory of imprecise probabilities is the
regular extension (see Walley, 1991, Appendix J), which corresponds to the above updating
rule without the term P{ X i ∈ Ai } in the argument of the supremum (so that lik ' too is
constant on its support).
In general, the hierarchical model with probabilistic level P and possibilistic level lik
can be described by the set M = {lik ( P) P : P ∈ P} of non-normalized probability measures on
Ω . When X i ∈ Ai ⊆ Xi is observed (for an i ∈ {1,  , n} ), the set M is updated to the set

M' = {µ ( ⋅ ∩ { X i ∈ Ai }) : µ ∈ M} of non-normalized probability measures on Ω : the updating

of each µ ∈ M corresponds to the Bayesian updating without renormalization. In fact, if µ ' is
defined as the probability measure on Ω obtained by normalizing the non-normalized
probability measure µ with µ (Ω) > 0 (that is, µ = µ (Ω) µ ' ), then the probabilistic level of
the updated hierarchical model is P' = {µ ' : µ ∈ M' , µ (Ω) > 0} , while the possibilistic level is
the likelihood function lik ' on P' defined by
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lik ' ( P' ) =

sup

µ (Ω).

µ∈M' : µ' = P'

Since the updating µ  µ ( ⋅ ∩ { X i ∈ Ai }) of the non-normalized probability measures
on Ω is the restriction of a linear function, if M is the convex hull of a set M0 , then M' is the
convex hull of the set M'0 = {µ ( ⋅ ∩ { X i ∈ Ai }) : µ ∈ M0 } . That is, the set M0 is updated in the
same way as M , and can be considered as a simpler description of the hierarchical model. Of
course, this simpler description is particularly useful when M0 is finite.
In particular, if M is closed and convex, and its elements are normalized (that is,
M = P ), then the hierarchical description of uncertain knowledge corresponds to the
description by means of imprecise probabilities. The updating by means of regular extension
consists in updating M to the set M'' = P' of the renormalized elements of M' , but the
renormalization of the elements of M' deletes the information about their relative ability to
forecast the observation X i ∈ Ai . For instance, if the probabilistic models in P describe the
opinions of a group of Bayesian experts, then the updating by regular extension corresponds
to update the opinion of each expert without reconsidering her/his credibility, independently
of how bad her/his forecasts were when compared to the forecasts of the other experts. This is
not very reasonable, and in fact the updating by regular extension can lead to inconsistency, in
the statistical sense of not tending to the correct conclusion, even when the amount of
information provided by the data tends to infinity. The following adaptation of an example by
Wilson (2001) shows that this does not only happen when the set P is too wide.
Example 1 Let X1 =  = X101 = {0,1} , and let
P0 = {Pp : p ∈ ∆}

be a set of probability measures on Ω = {0,1}101 such that ∆ = [0.1,0.6] and for all
p∈∆

Pp { X 1 = 0} = 12 ,

and conditional on the realization of X 1 the random variables X 2 ,  , X 101 are
independent with
Pp { X i = 1| X 1 = 0} = 12 , Pp { X i = 1| X 1 = 1} = p

for all i ∈ {2, ,101} .
Consider the hierarchical model described by the set M0 = P0 ; that is, the
probabilistic level P is the convex hull of P0 , and the possibilistic level is the likelihood
function lik on P with constant value 1 . Since the set M = P is closed and convex, the
hierarchical description of uncertain knowledge corresponds to the description by means of
imprecise probabilities.
When the realizations X 2 = x2 ,..., X 101 = x101 are observed, the updated hierarchical
model is described by the set
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M'0 =

{( )

1 101
2

δ ω0 + 12 p x (1 − p)100− x δ ω1 : p ∈ ∆

}

of linear combinations of the Dirac measures δ ω and δ ω , where ω x = ( x1 ,  , x101 )
0

1

1

for x1 ∈ {0,1} , and
101

x = ∑xi .
i=2

Since M'0 is convex, M' = M'0 , and P' consists of the convex combinations of δ ω and
0

δ ω1 proportional to the linear combinations contained in M'0 .
Figure 1 shows the graph on [0, 5 ⋅10 −7 ] of the membership function of the fuzzy
probability of X 1 = 0 according to the updated hierarchical model, when x = 20 . Since

X 1 = 1 is compatible with the observed data, while X 1 = 0 is not, the fuzzy probability of
X 1 = 0 is extremely concentrated near 0 . In fact, any reasonable evaluation of the fuzzy
probability of X 1 = 0 by a real number (such as the maximum likelihood estimate 0.04 ⋅10 −7 ,
or the midpoint 2.13 ⋅10 −7 of the α -cut with α = 0.01 ) would be approximately 0 .

Figure 1 Membership function of the fuzzy probability of X 1 = 0 when x = 20 .
However, the updating of M = P by means of regular extension is M'' = P' ; that is,
each element of M' = M'0 is renormalized, without considering how improbable the observed
data were for the corresponding probabilistic models in P . For the probability of X 1 = 0 this
simply means forcing the crispness of the membership function, by making it constant equal to
1 on its support: when x = 20 , the resulting uncertain knowledge about the probability of

X 1 = 0 is described by the interval [4.26 ⋅10 −9 , 1 − 6.77 ⋅10 −7 ] ≈ [0,1] . That is, despite the
overwhelming information in favor of X 1 = 1 against X 1 = 0 , almost complete ignorance
about the probability of X 1 = 0 is obtained when updating the imprecise probabilities by
means of regular extension.
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3 Belief Networks
An elegant and useful way of constructing a probabilistic model for the values of the
variables X i is through a Bayesian network (see Pearl, 1988; Jensen, 2001). This consists of a
directed acyclic graph with nodes X 1 ,  , X n , such that to each node X i is associated a
stochastic kernel assigning a probability measure Pi ( ⋅ | pai (ω ) ) on Xi to each possible vector
pai (ω ) of values for the parents of X i (that is, the nodes from which start the edges pointing
to X i ). For each i ∈ {1,  , n} , the function pai on Ω assigns to each ω = ( x1 ,  , xn ) the
vector ( x j ,  , x j ) of the values of the parents X j ,  , X j of X i ; when X i is a root (that is,
1

m

1

m

it has no parents), pai assigns the empty set to all ω ∈ Ω , and the stochastic kernel associated
to X i reduces to a probability measure Pi ( ⋅|∅ ) on Xi . The probability measure P on Ω
associated to the Bayesian network is defined by
n

P{ω} = ∏Pi ({xi }| pai (ω ) )
i =1

for all ω = ( x1 ,  , xn ) ∈ Ω .
The probability measures on Ω compatible with a directed acyclic graph with nodes
X 1 ,  , X n are those that can be constructed as above by a suitable choice of the stochastic
kernels. A key property of Bayesian networks is that the graph encodes conditional
independencies between the variables X 1 ,  , X n : these conditional independencies can be
determined by the graphical criterion of d-separation (see Pearl, 1988).
In the theory of imprecise probabilities, Bayesian networks have been generalized to
credal networks by associating to each node X i a closed convex set Pi of stochastic kernels,
instead of a single stochastic kernel Pi (see Cozman, 2000, 2005). There are several ways of
associating to a credal network a closed convex set P of probability measures on Ω ; the
simplest one is to define P as the convex hull of the set P0 of all probability measures on Ω
that can be constructed as above by all possible choices of the stochastic kernels Pi ∈ Pi .
Hence, all elements of P0 are compatible with the directed acyclic graph considered, but in
general not all elements of P are compatible with it.
When some data are observed, the imprecise probabilities described by P are usually
updated by means of regular extension; but the results of Section 2.2 show that regular
extension can lead to unsatisfactory conclusions. A simple solution consists in considering P
as the description M = P of a hierarchical model (the one with P as probabilistic level and the
likelihood function lik on P with constant value 1 as possibilistic level), and updating it to
the set M' of non-normalized probability measures on Ω , as described in Section 2.2. In
general, the resulting conclusions are then fuzzy expectations and fuzzy probabilities, but if
necessary these fuzzy numbers can be evaluated by intervals, for instance by considering their
α -cuts (see also Moral, 1992; Cano and Moral, 1996).
Credal networks can be generalized by allowing the use of fuzzy probabilities also
before the updating. In the resulting probabilistic-possibilistic hierarchical networks, to each
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node X i is associated a fuzzy stochastic kernel; that is, a fuzzy subset of the set of all possible
stochastic kernels Pi , with membership function π i . Let P0 be the set of all probability
measures on Ω compatible with the directed acyclic graph considered: a fuzzy subset of P0
can be constructed on the basis of the hierarchical network by defining the degree of
membership lik 0 ( P) of P ∈ P0 as the supremum of

∏

n

π ( Pi ) over all choices of the

i =1 i

stochastic kernels Pi such that P is associated to the corresponding Bayesian network. Since
the membership functions π i are interpreted as proportional to likelihood functions, the use of
their product is implied by the implicit assumption that these likelihood functions have been
induced by independent (hypothetical) observations. Under an analogous assumption, the
membership function π i of the fuzzy stochastic kernel associated to a node X i can be defined
as the product of the membership functions of the fuzzy probability measures on Xi
corresponding to each possible vector of values for the parents of X i .
The set M0 = {lik 0 ( P) P : P ∈ P0 } of non-normalized probability measures on Ω
describes the hierarchical model with P0 as probabilistic level and the function lik 0 on P0 as
possibilistic level. The hierarchical model associated to the hierarchical network can be
defined as the one described by M0 or as the one described by the convex hull M of M0 . Let
P and lik be the two levels of the probabilistic-possibilistic hierarchical model described by
M . As for credal networks, in general not all elements of the support of lik are compatible
with the directed acyclic graph considered; in fact, credal networks correspond to the special
case in which all membership functions π i are crisp with closed convex support.

When some data are observed, the hierarchical model described by M0 or M can be
updated to the one described by M'0 or M' (that is, the convex hull of M'0 ), as considered in
Section 2.2. This is particularly simple when M0 is finite, or when M is the convex hull of
another finite set of non-normalized probability measures on Ω . This is the case in particular
when all fuzzy probability measures appearing in the hierarchical network can be described
by finite sets of non-normalized probability measures, as in the following simple example.
Example 2 Let X1 = X 2 = X3 = {0,1} , and consider the Bayesian network consisting
of the directed acyclic graph X 1 ← X 2 → X 3 and of the stochastic kernels P1 , P2 , P3 defined
by
P2 ({0}|∅ ) = P1 ({0}|(0) ) = P1 ({1}|(1) ) = P3 ({1}|(0) ) = P3 ({0}|(1) ) = 0.9.
Let P be the probability measure on Ω = {0,1}3 associated to the Bayesian network:
P{ X 3 = 1} = 0.82, P{ X 3 = 1| X 1 = 0} ≈ 0.890, and

P{ X 3 = 1| X 1 = 1} = 0.5.

Since P{ X 1 = 0} = 0.82 , the observation X 1 = 0 is not surprising, and does not have
much influence on the probability of X 3 = 1 . By contrast, the observation X 1 = 1 is more
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surprising, and has a larger influence on the probability of X 3 = 1 ; in fact, the probability
0.5 of X 3 = 1 conditional on X 1 = 1 can be considered as arising from conflicting evidence.

Consider the hierarchical network obtained by modifying in the following way each
one of the 5 probability measures on {0,1} that define the above Bayesian network: assume
that any probability measure on {0,1} is at least 0.01 times as plausible as the one used in
the Bayesian network, and take the convex hull of the corresponding set of non-normalized
probability measures on {0,1} . When building each one of these 5 convex hulls, it suffices to
consider the two extreme non-normalized probability measures 0.01δ 0 and 0.01δ1 on {0,1} ,
besides the probability measure used in the Bayesian network; for example, the fuzzy
probability measure associated to the node X 2 is described by the convex hull of the set
{0.01δ 0 , 0.9δ 0 + 0.1δ 1 , 0.01δ 1} of non-normalized probability measures on {0,1} .
When the set M0 of non-normalized probability measures on Ω is defined as above,
its convex hull M is the convex hull of the set of the 99 non-normalized probability measures
on Ω resulting from all possible combinations of the elements of the 5 sets of 3 nonnormalized probability measures on {0,1} that generate the 5 fuzzy probability measures
defining the hierarchical network (because of the two extreme non-normalized probability
measures 0.01δ 0 and 0.01δ1 associated to the node X 2 , there are only 34 + 2 ⋅ 32 = 99
possible combinations, and not 35 = 243 ). As considered in Section 2.2, when data are
observed, the hierarchical model described by M is updated to the hierarchical model
described by the convex hull M' of the set obtained by updating each one of the 99 nonnormalized probability measures on Ω .

Figure 2 Membership functions of the fuzzy probability of X 3 = 1 : unconditional (dotted
line), conditional on X 1 = 0 (dashed line), and conditional on X 1 = 1 (solid line).
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Note that every probability measure P' on Ω compatible with the graph considered
has positive degree of membership in the fuzzy probability measure on Ω described by M .
When data are observed, each P' is updated and its degree of membership is modified in
accordance with the relative ability of P' to forecast the observed data. For example, Figure
2 shows the graphs of the membership functions of the fuzzy probability of X 3 = 1 according
to the hierarchical model described by M (dotted line) and to the updated hierarchical model
described by M' , when X 1 = 0 is observed (dashed line), or when X 1 = 1 is observed (solid
line). The maximum likelihood estimates are the probabilities resulting from the Bayesian
network, while the α -cuts with α = 0.1 are [0.746, 0.828] , [0.809, 0.899] , and [0.311, 0.671] ,
respectively. That is, the possibilistic uncertainty about the value of the probability of X 3 = 1
remains more or less constant when the unsurprising realization X 1 = 0 is observed, while it
clearly increases when the more surprising realization X 1 = 1 is observed: the possibilistic
uncertainty is larger for probability values arising from conflicting evidence.
3.1 Irrelevance and D-separation
Let X , Y , Z ⊆ { X 1 ,  , X n } be three disjoint sets of variables. Y is said to be irrelevant
to X given Z (with respect to a probabilistic-possibilistic hierarchical model for the values
of the variables X i ) if the fuzzy probability distribution for the variables in X conditional on
any realization of the variables in Z does not change when also something about the variables
in Y is observed. Note that in general the conditional independence of X and Y given Z
under each probabilistic model in the probabilistic level of the hierarchical model does not
suffice for the irrelevance of Y to X given Z , because the possibilistic level can be
influenced by the observations about the variables in Y . However, when the hierarchical
model is constructed through a hierarchical network, the following result holds.
Theorem 3 If X and Y are d-separated by Z in the directed acyclic graph of a
probabilistic-possibilistic hierarchical network, then Y is irrelevant to X given Z , with
respect to the hierarchical model associated to the hierarchical network.
The theorem can be proved as follows. Let Y ' be the set of all variables X i ∉ X ∪ Z
such that X and { X i } are d-separated by Z in the graph considered, and let X ' be the
complement of Y ' ∪ Z in { X 1 ,  , X n } . Then let Z1 be the set of all variables in Z that have
no parents in Y ' , and let Z 2 be the complement of Z1 in Z ; the sets X ' , Y ' , Z1 , Z 2 build a
partition of { X 1 ,  , X n } . The definition of d-separation implies that for each probability
measure on Ω associated to a Bayesian network on the graph considered, the value of the
probability of the observed realization of the variables in Z factorizes in two parts: one
depending only on the stochastic kernels Pj for the variables X j ∈ X ' ∪ Z1 , and the other
depending only on the stochastic kernels Pk for the variables X k ∈ Y ' ∪ Z 2 . Moreover, the
value of the probability of an observation about the variables in X conditional on the
observed realization of the variables in Z depends only on the stochastic kernels Pj for the
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variables X j ∈ X ' ∪ Z1 , while the value of the probability of an observation about the
variables in Y conditional on the observed realization of the variables in Z depends only on
the stochastic kernels Pk for the variables X k ∈ Y ' ∪ Z 2 .
Consider the hierarchical model described by the set M0 of non-normalized
probability measures on Ω defined as above on the basis of the hierarchical network. The
degree of membership of a probability distribution for the variables in X conditional on the
observed realization of the variables in Z is proportional to the supremum (over all choices of
the stochastic kernels Pi leading to this probability distribution) of the product of

∏

n

π ( Pi )

i =1 i

with the corresponding value of the probability of the observed realization of the variables in
Z . Hence, the argument of the supremum factorizes in two parts as above, and the part
depending only on the stochastic kernels Pk for the variables X k ∈ Y ' ∪ Z 2 disappears in the
proportionality constant. Since X and Y are conditionally independent given Z under each
probabilistic model compatible with the graph considered, the same supremum is obtained
when considering also the observation about the variables in Y : the additional factor in the
argument depends only on the stochastic kernels Pk for the variables X k ∈ Y ' ∪ Z 2 , and
therefore it disappears in the proportionality constant too. This result for the hierarchical
model described by M0 implies the same result for the hierarchical model described by the
convex hull M of M0 .
3.2 Probabilistic-Possibilistic Belief Networks
Any probabilistic model for the values of the variables X 1 ,  , X n can be constructed
through a Bayesian network with nodes X 1 ,  , X n . By contrast, not all closed convex sets of
probability measures on Ω can be constructed through credal networks with nodes X 1 ,  , X n ,
and not all hierarchical models on Ω can be constructed through hierarchical networks with
nodes X 1 ,  , X n . For instance, the hierarchical model of Example 1 cannot be constructed
through a hierarchical network with nodes X 1 ,  , X 101 .
However, any hierarchical model for the values of the variables X 1 ,  , X n can be
constructed through a hierarchical network with nodes X 1 ,  , X n +1 : it suffices to add a root
X n +1 , which in general is a parent of all other nodes, and which indexes the probabilistic
models in the probabilistic level of the hierarchical model. Hence, in general X n +1 is infinite,
but this is unimportant, because the uncertain knowledge about the value of X n +1 is purely
possibilistic (with possibility distribution corresponding to the possibilistic level of the
hierarchical model). By contrast, the uncertain knowledge about the value of any other node
X i , given the values of its parents, is purely probabilistic. For instance, the hierarchical
model of Example 1 can be constructed through a hierarchical network with nodes
X 1 ,  , X 102 , where X102 = ∆ , the nodes X 1 and X 102 are roots, and they are the only two
parents of all other nodes. The uncertain knowledge about the value p of the variable X 102 is
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purely possibilistic (with possibility distribution constant equal to 1 on ∆ ), while the
uncertain knowledge about the value of the variable X 1 is purely probabilistic, and the same
is true for the uncertain knowledge about the values of the variables X 2 ,  , X 101 , conditional
on the values of X 1 and X 102 .
In general, every hierarchical network with nodes X 1 ,  , X n can be easily
transformed into a larger hierarchical network which describes the same uncertain knowledge
about the values of the variables X 1 ,  , X n , but such that the uncertain knowledge about the
value of each node, given the values of its parents, is either purely probabilistic or purely
possibilistic. In fact, when the uncertain knowledge about the value of a node X i , given the
values of its parents, is not purely probabilistic or purely possibilistic, it suffices to add a root
which is a parent of X i only, and which indexes the possible stochastic kernels Pi . The
uncertain knowledge about the value of this additional root is purely possibilistic (with
possibility distribution corresponding to π i ), while the uncertain knowledge about the value
of the node X i , given the values of its parents, is now purely probabilistic.
4 Conclusion
The use of fuzzy probabilities to describe the uncertain knowledge about the values of
the nodes of belief networks seems very promising. The description of fuzzy probability
measures as convex hulls of finite sets of non-normalized probability measures and the
exploitation of the criterion of d-separation allow the use of fuzzy probabilities in those belief
networks that can be afforded by imprecise probabilities. The resulting probabilisticpossibilistic hierarchical models can also be interpreted as a simple generalization of Bayesian
networks, in which the uncertainty about the values of some nodes can be possibilistic instead
of probabilistic.
References
Cano, A., Moral, S. (1996). A genetic algorithm to approximate convex sets of probabilities. In IPMU '96. Vol. 2.
Universidad de Granada, 859-864.
Cattaneo, M. (2005). Likelihood-based statistical decisions. In ISIPTA '05. SIPTA, 107-116.
Cattaneo, M. (2007). Statistical Decisions Based Directly on the Likelihood Function. PhD thesis, ETH Zurich.
Available online at e-collection.ethz.ch.
Cozman, F. G. (2000). Credal networks. Artif. Intell. 120, 199-233.
Cozman, F. G. (2005). Graphical models for imprecise probabilities. Int. J. Approx. Reasoning 39, 167-184.
Dahl, F. A. (2005). Representing human uncertainty by subjective likelihood estimates. Int. J. Approx.
Reasoning 39, 85-95.
Dubois, D. (2006). Possibility theory and statistical reasoning. Comput. Stat. Data Anal. 51, 47-69.
Dubois, D., Moral, S., Prade, H. (1997). A semantics for possibility theory based on likelihoods. J. Math. Anal.
Appl. 205, 359-380.

71

Dubois, D., Prade, H. (1993). Fuzzy sets and probability: Misunderstandings, bridges and gaps. In Second IEEE
International Conference on Fuzzy Systems. Vol. 2. IEEE Service Center, 1059-1068.
Fisher, R. A. (1921). On the “probable error” of a coefficient of correlation deduced from a small sample.
Metron 1, 3-32.
Fisher, R. A. (1922). On the mathematical foundations of theoretical statistics. Philos. Trans. R. Soc. Lond., Ser.
A 222, 309-368.
Good, I. J. (1950). Probability and the Weighing of Evidence. Charles Griffin.
Hisdal, E. (1988). Are grades of membership probabilities? Fuzzy Sets Syst. 25, 325-348.
Jensen, F. V. (2001). Bayesian Networks and Decision Graphs. Springer.
Kullback, S., Leibler, R. A. (1951). On information and sufficiency. Ann. Math. Stat. 22, 79-86.
Moral, S. (1992). Calculating uncertainty intervals from conditional convex sets of probabilities. In UAI '92.
Morgan Kaufmann, 199-206.
Pearl, J. (1988). Probabilistic Inference in Intelligent Systems. Morgan Kaufmann.
Walley, P. (1991). Statistical Reasoning with Imprecise Probabilities. Chapman and Hall.
Wilks, S. S. (1938). The large-sample distribution of the likelihood ratio for testing composite hypotheses. Ann.
Math. Stat. 9, 60-62.
Wilson, N. (2001). Modified upper and lower probabilities based on imprecise likelihoods. In ISIPTA '01.
Shaker, 370-378.
Zadeh, L. A. (1978). Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility. Fuzzy Sets Syst. 1, 3-28.

72

Floating utility criterion in a problem of optimal budget distribution
Eugeniy Ozhegov 1

Abstract: This paper contains the research of neuroeconomics results such as
formulation and analysis of Ultimatum game (see Alan G. Sanfey, 2003) and neuromarketing
(see Patrick Renvoisé, 2005). As a result the rational behavior of consumer during the
decision-making of consume object prejudiced. In particular the axiom of reflexiveness of the
rational utility theory was disproved. That axiom maintains that the fixed set of goods is not
worse that itself. A conclusion that consumer choice based on the utility criterion depends not
only on the set of goods but on the consume environment was made. The hypothesis of
irrational behavior allowed to formalize floating utility criterion and correlation between the
basket of products utility and consume environment during the consumer decision-making.
Based on floating utility criterion the problem of optimal consumer’s budget distribution in
conditions of integral utility maximization on limited time interval and consideration of the
predicted environment factors value posed. Then the problem of intertemporal consumer
choise for floating criterion was posed The solution analysis of that problems had allowed to
draw a conclusion of a significant influence of the predicted environment factors value
exactness on an optimal solution and a dependence of that exactness on a consumer
satisfaction.
Keywords: utility, floating criterion, decision-making, optimality.
1.

Introduction

Rationality of classical economic theory is often questioned. Different areas of
behavioral economics give different interpretation of the rationality of individual decisionmaking.
Risk theory formulates such irrationality in the form of the Allais paradox, the effects
of equal treatment and equal difference, is trying to formalize the heterogeneity of individual
behavior with the factor called "propensity for risk".
Neuroeconomical science, standing at the crossroads of economics and
neuropsychology, exploring the reasons of the economic decision-making depending on the
activity of various parts of the brain. The origin of this area of science came through the
formulation and investigation of the ”Ultimatum game”, as proposed in 2003 by Alan G.
Sanfey in his article "Neural basis of decision-making in the ultimatum game» (Alan G.
Sanfey 2003). Meaning of the Game is: one of the participants must share, for example, $10
for himself and the second party, which means he can offer any amount from $0 to $10. The
second party, after a proposal by a certain amount, must decide to accept it or not. If he agrees
to take this amount of money, both parties remain the same amount of money, which they
agreed. If the second party refuses, then they both remain with nothing. Rational economic
1
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theory suggests that any offer greater than zero must be taken because any positive amount of
money is better than nothing. Experimental data showed that the proposals in the $ 2 or $ 3
rejected. Researchers of the game found a correlation between the refusion of the second party,
during an unfair division, and activation of Insula - the brain area associated with negative
emotions. Also, they found a correlation between the agreement to accept the amount and
activation in the dorso-lateral prefrontal cortex, which is connected with our thinking and
planning actions.
One example of the capitalization of knowledge about the irrationality of decisionmaking is Neuromarketing (Patrick Renvoisé 2007) - a purely practical discipline that studies
the decision-making to purchase consumer products during an influence of a variety of
emotional factors, such as advertising, packaging, etc.. Illustration of correlation between the
certain decisions and the emotional influence can be shown by the example of the American
consumer, which in terms of consumption utility sees no difference between Coke and Pepsi.
This result was obtained during the experiment, in which consumers were blindfolded and
drank the appropriate drinks, while he did not know which one he is drinking at the moment.
The activity of the brain during the consumption of different beverages were indistinguishable.
If the consumer knew that he is drinking Coke at the moment, the utility which he received,
expressed in activity in his brain parts was more than the utility of Pepsi by 10 times. This
effect is achieved through aggressive advertising of the first drink and its other characteristics
not related to the ingredients of product consumed. The result of this study is allowed not to
speak on the formed consumer preferences, studied in a rational utility theory, but a
preference, depending on the consumption context. The consumption decision-making
depends not only on the product itself, but also on external conditions under which
consumption takes place. Thus, a certain set of products under different external conditions
may be different levels of consumer utility. This statement refutes the first axiom of rational
preferences (the axiom of reflexivity - a specific set of goods is not worse than himself) and
gives rise to further study and formalization of floating utility criterion.
2.

Problem of optimal budget distribution

Assume that the utility function of rational consumer is given in standard form
,
. On the utility of consumption of these products have a
significant influence m environmental factors. This influence specified in the form of the
operator K or
sensitivity of the good

, where
to a external factor

is the functional coefficient of the utility
. Thus, the utility function takes the form:

for the case of the multiplicative effect of
environmental factors on the utility from consumption of the product. In this case, if the factor
has no effect, then the value will be
. Utility function, written in this form will be
called a floating utility criterion of the consumption basket of products.
Consider the application of this function to the problem of the optimal budget
distribution - this is the problem of optimal distribution of the consumer funds in terms of
maximizing the integral utility of consumer basket for a limited time interval.
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Utility function is given in the form
of the i-th product at time t.

, where

– consumption

i(t) – the cash flow at time t.

– budget restriction, where
– the cost of consumption
of the i-th product. In this problem defined condition non-borrowing and non-crediting of
funds period t for other periods.
To solve the problem requires a description of the matrix K, in the form of a
rectangular matrix m*n functional coefficients of the utility sensitivity of the consumer goods
i from the external environmental factors j. Methods of specification of functional
coefficients are not listed, but they may be obtained from the research methods of
neuroeconomics, the theory of risk, the theory of adaptive preferences, expert - it depends on
the subject area of the problem and of tools explorer.
Another important parameter of the problem are the values of functions
that they are known, or set a forecast value for the period T.

. Assume

The last parameter required to solve the problem is the set of forecast of the dynamics
.
of prices of products
Thus, the problem becomes:

(*)

Consider the solution to this problem (*) a certain example:

Solution to this problem is reduced to the optimization of the utility function for every
t (in accordance with the additivity property of the integral) in the restriction to the budget
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equality to costs, because that is clear that the integral utility value will be optimal in case of
Pareto-efficient budget distribution at each time moment.
Thus, the solution of the problem will be the vector of functions
, defined
on the interval [0, T], reflecting the optimal trajectory of the consumption basket of goods for
each t. The solution of the problem (*) looks like:
Fig.1 Solution F(t) for the problem (*)

The

optimum

value

of

accumulated

utility

for

the

period

[0,T]

is

.
Consider the sensitivity of the problem (*) solution to the exactness of the forecast
trajectory set of the external environmental factors.
Define the forecasts of the trajectory , different from S:

Obtain the optimal solution found in the assumptions of correct prediction. This
decision will characterize the optimal trajectory of the consumption basket of goods in the
sense of a set exactness of the forecast. These trajectories will look like:
Fig.2 Sensitivity analysis of solutions F(t)
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Based on the obtained solution it seems to be possible to give a conclusion that the
decision-making on the basis of not exact prediction leads to a deviation value of basket of
goods utility received as predicted from the optimum obtained for the actual values of the
context of consumption:
Fig.3 The deviation from the optimal solution for predictive

Thus, the need to specify the forecast values of environmental factors most
approximate to the reality increases the planning exactness of the trajectories of consumption
and minimizes the deviation from the optimal solution.
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3.

Problem of utility maximization for intertemporal choise

Consider a modification of the problem (*) for a model of intertemporal choice, i.e.
the possibility of borrowing funds from the budget of period t in period τ. Formally, it will
looks like in the period t there is the funds receiving in size i(t), function α (t, τ) describes the
proportion of funds allocated for implementation of consumption in the period τ, then the
remaining funds will amount to:

.

Incoming funds for consumption in period t from period τ with a given interest rate r
.

amount:

Thus, the funds available to the consumer at time t can be denoted as:
.
So, for the model of the intertemporal choice, integral utility maximization problem
becomes:

(**)

The problem (**) is trivial in the sense that the optimal solution will be achieved only
if

Simply put, the budget constraint is determined by the condition of crediting all
income received in the period in which the maximum utility value at the point achieved.
Thus,

takes the form

The problem solution will looks like

, where:

Consumption of goods will occur only during the period t*, in the remaining periods
of the interval T consumption is equal to 0. Obviously that pose the problem in this form does
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not make sense as to sustain an individual life requires a specific set of benefits, other than 0,
which yields the minimum required utility. In this situation, it makes sense to introduce in the
problem (**) a restriction on the minimum required value , then the problem becomes:
(***)

Consider the solution for the problem (***):
To maximize the integral utility required to provide the interval T consumption
respectively, to solve the auxiliary problem:

,

The obtained solution of the problem to minimize the budget will be used for solving
the problem of maximizing the integral utility with the restriction on the minimum utility
value, then the problem (***) becomes:

(****)

The problem (****) solution is analogous to the solution of the problem (**) and will
set consumption only at the point t*, the remaining points of the interval T consumption is
equal to 0. The general solution will be
will be a

, the optimal value of the integral value

. Thus, the final solution allows to achieve the minimum required

value, while at t* will be observed jump in accumulated utility to a value of
For the problem (**) found the optimal consumption for each t in the case of lending
of all incoming funds in period . For each solution is calculated accumulated value on the
interval [0, T]:
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Fig.4 Graph of the solution of (**) in the form of U(t*)

Is thus seen that the maximum accumulated value is achieved if all the funds will be
used for consumption in period t*=T=5. This is due to the budget growth rate for
and
the growth rate for K, which is anticipatory for growth rate of prices. The value of
accumulated utility for the problem (**) optimal solution was
Founded the solution for the problem (****) in terms of problem (1) with set of
. The solution in the form of accumulated utility will be a
constraint for
.
Consolidated graph of the solutions of problems (*),(**),(****) in the form of
accumulated integral utility for the period t:
Fig. 5 Comparative analysis of solutions of problems (*), (**), (****) in the form of
an accumulated utility
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Thus, can be made a conclusion that the optimal value achieved in the problem (**)
but the problem with the minimal utility value restriction most approximates the reality in
studied problem class and the optimal solution is achieved in the restriction in the minimal
required utility.
References
Alan G. Sanfey, James K. Rilling, Jessica A. Aronson, Leigh E. Nystrom, Jonathan D. Cohen 2003: The Neural
Basis of Economic Decision-Making in the Ultimatum Game. Science Mag, 300, 1755-1758.
Eugeniy Ozhegov 2009. Floating utility criterion in the problem of optimizing the allocation of budgetary
transfers. Perm State University, 1-19.
Eugeniy Ozhegov 2009: Practical aspects of neuroeconomics. Economics and management: actual problems and
seek solutions, 45-46.
Patrick Renvoisé, Christophe Morin. Neuromarketing 2007: Understanding the "buy buttons" in your customer's
brain. SalesBrain LLC, 78-81.

81

Econometric model in the study of the connections between religion and
some socio-economic characteristics
Claudiu HERTELIU, Alexandru ISAIC-MANIU
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Abstract: In Romania, religion has been a determinant factor contributing to
maintaining the Latin region in spite of the multiple pressures from migratory populations
and various empires in its geographic proximity. In the followings, we shall try to analyze and
measure the existence and the dimensions of the connection between the religious phenomena
and the economic aspect of life.
Key words: Econometric, model, religion, income, non-parametric
1.

General context

From the many possible approaches (we had at our disposal the complete result –
questionnaire, presentation notebook and especially the data base) of socio-statistic research
series available through the OSF foundation, we chose the Public Opinion Barometer
database from May 2003, and tried to analyze the connections related to the religious
affiliation of the population. The reason we chose the variant from 2003, is that the research
included certain questions relevant to our analysis.
Religious affiliation is an important component of the socio-cultural profile of any
population. It is well-known the case of the state of Israel, whose population resisted for
almost two millennia without official territory. In Romania, religion has been a determinant
factor contributing to maintaining the Latin region in spite of the multiple pressures from
migratory populations and various empires in its geographic proximity.
As Max Weber mentioned almost a century ago 1, religion also plays an important role
in Economics. In the followings, we shall try to analyze and measure the existence and the
dimensions of the connection between the religious phenomena and the economic aspect of
life. From the multitude of approaches, we shall present only a few analyses due to space
limitations. Thus, in the first part of this section, we shall present the structure of the
population from the religious membership point of view; afterwards, the religious
phenomenon in combination to the question “how often do you attend church?”. We try to
reconfigure the new weights corresponding to each religious organization by using the notion
of practicians; the last section contains a non-parametric regression model used in estimating
income in function of various social factors, religious affiliation being one of them.

1

Weber, M., Etica protestanta si spiritul capitalismului, Humanitas, Bucharest, 2003
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Figure 1. Population distribution by religious affiliation
Regarding the structure of the population by religious affiliation as illustrated in
Figure 1, the results offered by the Public Opinion Barometer – May 2003 are not
significantly different from the results of the 2002 census. Thus, almost 89.94% of the
respondents are Orthodox, 2.94% are Roman-Catholics, 3.48% are Protestants (Reformed,
Lutherans, Evangelicals, and Calvinists), and 2.25% are Neo-Protestants 1 (Pentecostals,
Baptists, Adventists and Evangelists), while the rest of little over 1% are either without
religion, with another religion, or did not respond.
2.

Non-parametric correlation analysis

In the followings, we have grouped the data by religious membership and nationality.
For more clarity, because Romanians have the largest weight, we used a 100% scale (we shall
also use this procedure for the other combined groups) for each nationality (figure 2).
Almost 90% of the respondents are Romanian, and 94% of them are Orthodox. From
the remaining 6%, corresponding to other religions, most Romanians declared a neoprotestant religion (2.08%); Roman-Catholics are placed on the next position (1.86%) while
the other religions have weights under 1% each. We notice the fact that although the final
weights are not seriously affected by the small percentage, the situation of the other
nationalities is different. Thus, German ethnics are 100% Protestant, Hungarian ethnics are
65% Protestant, 29% Roman-Catholic, 1.89% Neo-Protestant, and 3.14% Orthodox. The
majority of the Gypsies and the rest of the nationalities are Orthodox Christians, while
Protestants and Neo-Protestants are placed on the second position with equal weights of
7.41%.

1

In Romania an usual practice is to group Baptists, Pentecostals and Adventists together under a label named:
Neo-Protestant.
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Figure 2. Respondents’ distribution by nationality and religious affiliation
In order to assure the correctness of this type of grouping, we determined certain
coefficients presented in section 3, in the case of polychotomic nominal variables.
The results do not include the coefficients based on the χ 2 test values, because we
have 70% of the boxes in the table with values smaller than 5, and there are cases where the
value is null. Consequently, Goodman and Kruskal’s λ and τ coefficients, as well as the
uncertainty coefficient (U) are to be used; the results are presented in Table 1.
Coefficient

Dependent Variable
Symmetric

Nationality

Religion

λ
τ

0,413

0,509

0,34

0,583

0,398

U

0,458

0,56

0,388

Table 1. The coefficients used testing the existence of a connection between nationality and
religion
All coefficients calculated are guaranteed with a probability higher than 99%. The
detailed results, as determined by the SPSS soft, are presented in Annex 1.
The conclusion of the resulted values is that between the two phenomena there is
indeed an association/connection. Although it is stronger when determining nationality
depending on religion, it remains strong enough when religion is considered a consequence of
nationality. The statistic tests confirm what is illustrated in figure 2.
The combination between the question “how often do you attend church?” and
religious affiliation also reveals interesting aspects (figure 3).
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The most fervent practicians are Neo-Protestants, 28% of them attend religious
services several times a week, while 47% frequent church weekly; the second position is
occupied by Roman-Catholics, with a percentage cumulated (with those attending church
daily) of 11%, while 45% of them attend church weekly. 6% of the Greek-Catholic Christians
attend church daily, followed by Neo-Protestants with a percentage of 4%.
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Figure 3. Frequency in attending religious services
In order to have a statistic fundament of the conclusions drawn after the descriptive
study of the two phenomena, we use the coefficients necessary in studying the
connection/associations between nominal variables. Table 2 presents the values of the
symmetric coefficients.
Coefficient

Calculated

Level of

Values

significance

χ2

195,395

0,00

ϕ

0,307

0,00

C (Pearson)

0,293

0,00

V (Sommer)

0,153

0,00

T (Tchuprov)

0,13

0,00

Table 2. Resulted values for symmetric coefficients

Although the correlation between religion and attending religious services is not very
strong, the probability corresponding to this association is 100%.
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The values close to 0.3 found for ϕ as well as for Pearson’s contingency coefficient C,
indicate the presence of an association. The same conclusion can also be drawn from the
value of Hi square test. However, Tchuprov and Sommer’s coefficients T and V respectively,
lead us to conclude this association has a weak intensity.
Much smaller were the values resulted for Goodman and Kruskal’s asymmetric
coefficients Lambda and Tau, as well as the value of the uncertainty coefficient, U.
This is also known from the construction manner regarding these coefficients. Nonetheless,
these small values are significant (see Annex 2). Table 3 presents the values registered for
these coefficients.

Coefficient

λ

Dependent variable
Symmetric

Frequency

Religion

0,03

0,04

0

0,02

0,03

0,02

0,07

τ
U

0,03

Table 3. Asymmetric coefficients values
In conclusion, we can see the fact that the connection between the two variables is
nearly inexistent. Consequently, attending church or not attending church has other causes
except for religious affiliation.
Furthermore, we tried to re-group the population structure by religious affiliation.
Thus, persons attending church at least several times a month will still be called “practicians”
while the rest who attend church more seldom or don not attend, will be included in the
category “without religion” 1. The new weights are presented in figure 4; in this new situation,
more than half of the population (57.4%) is without religion. The greatest loss is for the
Orthodox Church (because of the fact that it initially had the largest weight). Although it
doesn’t have the absolute majority in this case, it still has 80% of the believers as practicians.
From a comparative perspective, it is worth mentioning that the EU population is four
times as pious in this regard. Thus, 60% 2 of the Irish, Italian and Spanish populations attend
church weekly, and 25% of the Greek do also. There are, however, exceptions: in Holland,
Great Britain, Germany, Sweden, and Denmark, the percentage of those attending church

1

Of course this is quite rudimentary approach for religious affiliation identification. There are other ones more
sophisticatedly (see Smidt, C.E., Kellstedt, L.A. and Guth, J.L. (eds.) The Oxford Handbook of Religion and
American Politics, Oxford University Press, New Yourk, 2009, pp. 3-42) but we were forced by database to
use this very simplified procedure.
2
Spiridon, M. Mergem de patru ori mai rar la biserica decât cei din UE, Gardianul, Bucharest, October 14,
2003
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once a month or more often is under 10% 1. About 52% of the Norwegians and 55% of the
Swedish state that God does not matter to them.

52,52%
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Protestants
1,75%
0,27%

Greek-Catholics
0,34%

1,67%

Neo-protestants
Without religion

1,18%

Other religion

42,27%

Figure 4. Re-weighted respondents according to active religious membership
A natural question is: what would happen if the state implemented taxes to all declared
parishioners, with 8% of their incomes (as it happens in Germany)?
In other words, which would be the explanation for this paradox regarding this
reduced church attendance and the high level of trust Romanians have in the “Church”
institution? It is well-known the fact that this high level of trust is around 88%, according to
POB, May 2003. The study of the relation between religious affiliation and population’s trust
in Church as institution, leads as to results similar to the connection between religion and
frequency in attending religious services. In other words, there is a connection/association, but
it is weak. The explanation for this paradox can be found in the expression “Do what the
priest preaches, not what the priest does”. In the sense that there is trust in the institution, but
not in all the persons composing it, and thus there is a weak church attendance corroborated
with a high level of trust.
3.

Non-parametric regression analysis

In order to analyze the impact of the religious phenomenon on the economy, we
estimated the income of households based on an econometric model. Several models were
built which included among factors influencing incomes, the respondent’s religious affiliation.
After multiple attempts, a non-parametric regression model was built:

1

“Eurabia": exista pericolul islamizarii continentului european?, Adevarul, Bucharest, April 14, 2004
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V = θ *φ

(1)

Where:
-

V is the household income

-

θ is the independent term

-

and φ is the correction coefficient.

The correction coefficient is resulted after adding the coefficients corresponding to the
respondent’s sociologic profile.

φ =ν + ρ +α + β + µ + κ +τ

(2)

Table 4. presents the structure of the sociologic profile included in the model.
Nationality
(ν )
Romanian

Religion
(ρ)
Orthodox

The household member...
Develops

Has started

supplementary

a business

No. of
members in the
household ( µ )

Respondent’s

Locality type

age

(thousands of
(κ )

inhabitants)
(τ )

(β )

activities
(α )

Hungarian

Roman-Catholic

>200

Gypsies

Protestant

Yes

Yes

<2

<40 years old

100-200

German

Greek- Catholic

No

No

2-4

40-65 years old

30-100

Other

Neo-protestant

4-6

>65 years

<30

No Religion

6-8

Communes

Other religion

>8

Village

Table 4. Sociologic profile structure
Thus, for the nationality variable ( ν ), 5 coefficients are to be estimated, for the
religion variable ( ρ ) 7, and the two dichotomic variables concerning developing
supplementary activities ( α ) and starting a business ( β ) will each have five coefficients.
Variable ( µ ), number of household members, will have five coefficients for the five
categories of families; the age variables ( κ ) will also have three coefficients for the three age
groups, while the last variable ( τ ) locality type, will have six coefficients for the six types of
administrative units. If we add the independent term, we will have a total of 31 regression
parameters to be estimated.
The minimized function is given by the deviations’ squares, and in order to determine
the regression parameters we used the Quasi Newton algorithm from the Statistica soft.
The values of the estimated parameters were determined after 34 iterations. The
parameters which compose the correction coefficient ( φ ) are presented in table 5. Regarding
the independent term ( θ ), in order to facilitate the interpretation, it has been fixed at the level
of the average value of the sample households income, which is 484 lei 1.

1

Romanian currency is named “Leu” (pl. lei).
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Nationality

Religion

A member of the

No. of

Respondent’s age

Locality type

(

(

household…

household

(

(thousands of

ν)

ρ)

Develops

Has started a

supplementa business
Romanian

0.40 Orthodox

-0.35 ry activities

Hungarian

0.45 Roman-Catholic

-0.41 (

α)

(

β

members

inhabitants)

(

(

µ)

)

>200

-0.19 Protestant

-0.48 Yes

0.48 Yes

0.47 <2

German

-0.19 Greek-Catholic

-0.45 No

0.04 No

0.05 2-4

-0.06 <40 years old

0.75

0.32 100-200

0.68

0.35 40-65 years old

0.24 30-100

0.55

0.06 <30

0.24

0.35 Neo-protest

-0.49

4-6

0.43 >65 years old

No religion

-0.53

6-8

0.24

0.10

>8

-0.15

Other religion

τ

)

Gypsies

Other

κ)

Commune

0.07

Village

0.10

Table 5. The estimated values of the regression parameters corresponding to the sociologic
profile
In order to better clarify the implementation of the model, let us take an example;
assume we have a household where the respondents declares a German nationality, Protestant
religion, he/she admits developing supplementary activities, has never started a business, has
4-6 persons in the household, is 50 years old, and lives in a town of over 200 thousand
inhabitants.
We begin by determining the correction coefficient ( φ ) resulted after selecting the
coefficients corresponding to the sociologic profile: from the nationality column we have 0.19, from the religion column we have -0.48, from the supplementary activities we have 0.48,
from the business column we have 0.05, from the household members column we have 0.43,
from the age column we have 0.24, and from the locality type column, 0.75.
Thus, we have:

φ = ν + ρ + α + β + µ + κ + τ = -0,19 - 0,48 + 0,48 + 0,05 + 0,43 + 0,24 + 0,75 = 1.28 (2 bis)
In order to determine the household income we apply:
V = θ * φ =484*1.8 =619 lei (1 bis)

Concerning ethnic affiliation, the maximum value of the coefficient, 0.45, was
registered in the case of Hungarians, followed closely by Romanians with 0.4, while Gypsies
and Germans have the smallest value, -0.19. If things are clear for the Romany ethnics, in the
case of Germans, the situation is quite peculiar. A possible explanation could be that the
Germans who remained in Romania are mostly elders with incomes mainly from their
pensions.
Religious affiliation has a negative influence on (except for other religions than the
ones included in the five categories) the incomes of a household. Thus, we have negative
values with a maximum of -0.53 for those with no religion, -0.49 for neo-protestants, and 0.48 for Protestants, respectively with a minimum of -0.3 for orthodox. This could be
explained by the fact that Orthodox parishioners have the smallest contributions to church
institutions.
The Dummy Variables introduced in the model relative to the existence of
supplementary activities in the household, or the implementation of a business project, lead,
as expected, to corresponding decreases or increases of the incomes of a household. Although
the value seems small, one must not forget the fact that favorable cases also include
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successful businesses. This value of 0.47 is more likely a reflection of the entrepreneurial
initiative, and not a result of success in business.
The number of household members also influences the incomes in a certain
household. While in the households composed by a single member (mostly elders and widows)
the influence is negative, the better influence is registered in the household with 4-5 members.
A negative influence is perfectly normal in households with more than 8 members.
As expected, age also has a significant impact on incomes. Large values are registered
for young persons (under 40 years old) with significant decreases along the time. Moreover,
the delicate situation of pensioners is also well-known.
The geographic position and type of territorial unit must also not be neglected. There
are major differentiations between the urban environment with a minimum coefficient of 0.24,
and the rural environments with a maximum coefficient of 0.1 in villages. The well-known
distinctions relative to the economic situation between the various types of localities are also
relevant to the econometric model. The superior value of the coefficient registered for villages
however, is surprising in comparison to communes.
In the followings we present the tests and the corresponding coefficients for an
econometric model. We obtained a multiple correlation coefficient R=0.59, and an adjusted
R-squared of 0.385. Taking into consideration the large number of variables included in the
model, as well as the large number of estimated regression parameters, we determined the
adjusted R squares of 0.3299. This value is very close to the initial one, and proves
confidence in the result. Also considering the large number of cases included in the analysis,
the model is significant statistically, even if there are over 1700 values introduces in the
regression. Thus, the calculated value of the F test was 26.8, while its table value is 3.11,
which shows that the model is validated by the F test.
The error autocorrelation has been tested by the Durbin-Watson test, which showed a
value of 1.96, very close to the ideal value of 2 (when there is no autocorrelation).
Annex 1
The resulted coefficients in testing the concordance between nationality and religion
Directional Measures
Value
Nominal by
Nominal

Lambda

Goodman and
Kruskal tau

Uncertainty
Coefficient

Asymp.
Std. Error

Approx. T

Approx.
Sig.

Symmetric
What is your religion?
Dependent
What is your
nationality? Dependent
What is your religion?
Dependent
What is your
nationality? Dependent

0.412791

0.031841

9.687868

0

0.340136

0.028979

9.747955

0

0.509009

0.043162

8.401092

0

0.398497

0.02035

0

0.583426

0.025732

0

Symmetric
What is your religion?
Dependent
What is your
nationality? Dependent

0.458236

0.022217

15.80397

0

0.387953

0.021555

15.80397

0

0.559618

0.027485

15.80397

0
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A
B
C
D

Not assuming the null hypothesis.
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Based on chi-square approximation
Likelihood ratio chi-square probability.

Annex 2
The resulted coefficients in testing the concordance between church attendance and
religion
Directional Measures

Nominal by
Nominal

Lambda

Goodman and
Kruskal tau

Uncertainty
Coefficient

A
B
C
D
E

Symmetric
How often do you attend
church except for
wedding, funeral and
baptism occasions?
Dependent
What is your religion?
Dependent
How often do you attend
church except for
wedding, funeral and
baptism occasions?
Dependent
What is your religion?
Dependent

Value

Asymp.
Std. Error

0.028986

0.005879

4.822595

Approx.
Sig.
1.41711E06

0.034981

0.007165

4.822595

1.41711E06

0

0

0.016554

0.002984

0

0.030253

0.006573

0

Approx. T

.

Symmetric
0.033175 0.005513
5.884716
How often do you attend
church except for
wedding, funeral and
baptism occasions?
Dependent
0.022123 0.003741
5.884716
What is your religion?
Dependent
0.066299 0.010696
5.884716
Not assuming the null hypothesis.
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.
Based on chi-square approximation
Likelihood ratio chi-square probability.

.

0

0
0
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Rating models for non-financial companies
prof. phd. Alexander Karminsky 1
Abstract: Basel II has sparked increased interest in market-driven economies with
regards to the development of approaches based on internal ratings systems. The Accords
have prompted the elaboration of models for remote ratings forecasts based on external ones
as part of Risk Management and Early Warning Systems.
This article evaluates the peculiarities of current ratings systems and specific issues of
development of econometrical rating models (order probit) for non-financial companies.
Financial indicators, market-value appraisals and macroeconomic indicators of different
countries were used as explanatory variables. Standard & Poor’s and Moody’s ratings were
implemented as modeling ratings. The sample incorporated companies from some 40
countries.
Keywords: corporate ratings, econometric model, risk management.
JEL codes: G21, G32.
1. Introduction
1.1. Goals of the article
The Basel II Accords (Basel, 2004) have sparked increased interest in ratings and their
models. The development of approaches based on internal ratings systems holds a practical
interest especially for developing markets. The topic has received increased attention in
connection with the global crisis that began in 2007.
In this paper an analysis of the possibilities for rating modeling as applied to industrial
companies is made. Emphasis is placed on the elaboration of econometric models. Financial
indicators, which characterize the activities of companies, have been selected as explanatory
variables. Market indicators which reflect the dynamics of their stock quotations as well as
macroeconomic variables and samples of industrial and country affiliations were used.
Ratings of Moody’s Investors Service and Standard & Poor’s agencies were
considered modeling ratings, which allowed an evaluation of specific approaches of each of
these agencies to be made. Samples were made up of data from these agencies and the
Bloomberg information agency.
Analysis of the predictive power of the derived econometric models allows for an
appraisal of their remote use in risk management systems. Particular attention was given to
variables in ratings of companies in accordance with their affiliations with developing
countries or with particular industries.
It was demonstrated that ratings companies from developing countries have
significantly lower ratings in developed countries. It was also shown that industry affiliation
influences ratings.
1

State University Higher School of Economics, 109028, Moscow, Russia, Pokrovskiy bul., 11, J-417; e-mail:
akarminsky@hse.ru).
I would like to thank Anatoly Peresetsky for his helpful comments.
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This work consists of 4 sections. The first section addresses the particularities of
ratings as a measurement of risk in Russia and as a comparison of the methodologies of the
two leading agencies. It also serves as an overview of different approaches to rating modeling.
In Section 2, there is an examination of the types of models used and the formation and
statistical characteristics of the samples. Models of corporate ratings linked to a comparison
of the ratings of Moody’s and S&P are systematized in Section 3. Conclusions are presented
in the final section.
1.2. Development of ratings services in Russia
Ratings in Russia are rather particular. We can observe several waves of interest in
these instruments. At the initial stage of the establishment of market relations, ratings in
Russia were the accepted norm. The main subjects of ratings were banks.
The entry of international rating agencies and the ratings they made in Russia
(beginning in 1996) had little impact before the 1998 financial crisis and immediately
following it. The opportunity for foreign borrowings, including those made by industrial
companies and corporations beginning in 2003, gave impetus to their development. The
number of ratable objects has more than tripled since then, reaching more than 300 at the
beginning of 2009 (about half of these are banks and more than a third are companies). This
process was strengthened when Russia received investment-level ratings in 2005-2006.
The crisis of 2008-2009 has had an effect on the rating process. A number of ratings
were withdrawn. Russia’s sovereign ratings were lowered by Standard & Poor’s and Fitch
Ratings by one grade, although ratings remained on the investment level at BBB. The
insignificant decrease in sovereign ratings did not dampen interest in them from economically
active companies, as was the case in 1998.
Although a large portion of bank ratings was assigned by Moody’s Investors Service
(hereinafter, “Moody’s”), Standard & Poor’s agency (hereinafter “S&P”) leads in ratings of
industrial companies (Fig. 1) and their financial instruments.
188

200

143

150
129

Компании
Companies

100

Всего
All рейтингов
Ratings
65

60
51

50

0
S&P

Moody's

Fitch

Fig. 1. Distribution of the total number of ratings and ratings of industrial companies
by international agency (January 2009)
The distribution of international agencies’ corporate ratings by grades (Fig. 2) shows
that the level of ratings of Russian companies is comparatively low. Less than 20 companies
have investment-level ratings.
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Fig. 2. Distribution of ratings of Russian companies by grades (January 2009)
The average level of ratings is between BB- and BB for all three agencies, while the
average level for S&P is almost BB- and for Moody’s it is Ba2 which is equivalent to BB. For
the Fitch Ratings agency, the average level is between these grades.
In spite of the comparative growth in the number of ratings, they are still lacking in
developing countries. In addition, rating methods are largely inexplicit, and expertise plays a
significant role in them, which hinders their use for risk evaluation and decision making even
on the state level. This is the reason for interest in the creation of internal ratings and model
ratings that may be used as preliminary evaluations in making management decisions.
1.3. Particulars of corporate credit rating methodology
The credit ratings of borrowing companies are composed of two elements: a business
analysis and an analysis of the financial profile (S&P, 2009). Besides an analysis of financial
indicators, the procedure for assigning a rating consists of research of the fundamental
characteristics of a business such as country risks, the structure of the industry and its
perspectives for growth as well as a company’s competitive advantage, system of regulation,
management and strategy. Many of these factors are qualitative, although the results of future
activity depend on them. These factors are also more significant for the speculative level of
ratings.
Each of the elements used in the process of preparing a ratings statement is subjected
to a complex analysis. Financial analysis takes the specifics of the industry and nonstandard
operations into account. The company’s financial policy and its approach to risk management
are analyzed. Attention is mainly given to cash flow, coefficients of debt and interest
settlement with cash flows or funds from operations and liquidity. The checklist of basic
financial indicators has influenced the choice of the set of explanatory variables in models
which will be presently introduced.
Moody’s agency also gives financial indicators a significant role in the assignment of
its ratings in addition to analysis of country and industry factors. The agency uses 11 key
financial indicators (Moody’s, 2009), a number of which are rather strongly correlated and
have exerted influence on the set of explanatory variables in the models. As for the banking
96

sector, factors of support have particular significance, and have been methodologically
incorporated in it. (Moody’s, 2007)
Our long-term goal is to research the possibility of forecasting ratings based solely on
publicly accessible information including indicators from international financial reports and
market conditions on stock exchanges.
1.4. Overview of literature on modeling corporate ratings
Although the initial application of ratings involved debt obligations, corporate ratings
are now steadily gaining significance (Altman and Suggitt, 2000) as far as the organization of
syndicated credits, the rating of corporate bonds and other purposes (Altman and Saunders,
1998; Servigny and Renault, 2004; Partnoy, 2002).
The crisis has exacerbated the problem of ratings. A number of researchers have
shown (Altman and Rijken, 2004; Pederzoli and Torricelli, 2005; Curry et al., 2008) that
ratings are cyclical. There is a certain lag between the recording of financial results and the
changing of a rating. The widely-discussed collapse of several major companies in the last
several years is an example of this (Servigny and Renault, 2004). At the same time,(Amato
and Furfine, 2004) U.S. firms activity and the data of the S&P rating agency demonstrated
that over the last two decades, credit ratings have rised significantly less during times of
recession.
The reason for the relative volatility of ratings is the particulars of the assignment of
country ratings. This especially pertains to developing countries, considering the specifics of
their reexamination and the modification of the rating agencies’ methodology (Moody’s,
2007). In (Kaminsky and Schmucler, 2002; Reinhart, 2002) it is demonstrated that there are
three possible channels of instability.
According to (Reinhart, 2002) changes in sovereign ratings influence the spread and
income of bonds, complicate access to resources of developing markets, hasten the transition
from currency crisis to banking crisis and lead to recession. Some of the specifics of the rating
process during economical crisis, including developing countries, are also examined (Joo and
Pruitt, 2006). Significant attention has been given to an analysis of indicators of financial and
banking crises. (Kaminsky and Schmucler, 2002; Rojas-Suarez, 2002)
Evaluating sufficiency of capital as a measurement of risk based on internal ratings, as
is foreseen by the IRB approach put forward as part of Basel II (Basel, 2004), can use
probability of default as a model as well as ratings. It can also use an evaluation of transition
matrices and the mechanism of Markov chains (Frydman and Schuermann, 2008) or
econometric models, including scoring (Altman and Saunders, 1998; Altman, 2005; Feng et
al., 2008).
A number of essays have been devoted to the elaboration of internal ratings systems
and early warning. An overview of methodological specifics of elaborating models is made in
Altman and Saunders, 1998; Karminsky et al., 2005. Some of the details of the elaboration of
internal ratings systems are also examined (Jacobson et al., 2006; Servigny and Renault, 2004;
Hanson and Schuermann, 2006). In the last of these articles, the confidence interval technique
is used to refine rating gradation.
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Selection of explanatory variables is methodologically important for the elaboration of
corporate ratings models. The indicators that are employed by the rating agencies can be used
(Moody’s, 2009; S&P, 2008). Some of the indicators that have been employed by other
researchers can also be used (Rojas-Suarez, 2002; Servigny and Renault, 2004; Guttler and
Wahrenburg, 2007; Curry et al., 2008) Typical indicators are the size of the company, its
profitability, stability, liquidity and structure of its business as is expressed through the
company’s balance-sheet figures. In recent years, use of such factors as state support for
companies, and support from the parent company or group of companies has become more
prominent (Moody’s, 2007; S&P, 2009).
The use of macroeconomic indicators has also become more popular recently. (Carling
et al., 2007; Curry et al., 2008; Peresetsky, Karminsky, 2008) Among the most common
indicators are inflation index, real GDP growth, industrial production growth and, for exportoriented countries, oil prices and changes in the cross-rate of currencies. Separate mention
should be made of market indicators (Curry et al., 2008) which is especially important for
publicly held companies (market value of companies, volatility of stock prices, systemic
parameters, etc.).
It should also be noted that alternate indicators can also be used for developing
countries. (Altman, 2005; Rojas-Suarez, 2002; Karminsky et al., 2005) This is characteristic
of developing markets and predominantly speculative ratings. These include the value of
resources, percent margin, pace of asset growth and growth of interbank debt. This may be
applied on an international level as well.
The particular significance of industry affiliation and possible differences among
ratings of companies of varied profiles and regions may be observed in corporate ratings
(Niemann et al., 2008). This is due to the specifics of business in various segments of
production activity and location of companies.
A number of essays have noted differences in the ratings of various agencies (Packer,
2002; Bae, Klein, 1997; Kish et al., 1999). Corresponding factors of national and international
agencies were analyzed in these works. In practically all the research, the two main rating
agencies, Moody’s and S & P, were considered.
2. Data and models
2.1. Models and rating scales
Multiple choice probit models are used for follow-up studies. They were formely used
for the elaboration of bank rating models. (Magnus et al., 2007) Further, three numerical
scales are used. These correspond to the classes of ratings and gradations of ratings and a
mixed scale that is tied to the limitations on the volume of the sample. The mapping of these
scales to the numerical scales has 8, 18 and 12 levels, respectively. Higher ratings correspond
to lower numbers.
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2.2. The Sample: financial and market variables, macrovariables and ratings
To elaborate, ratings models for industrial enterprises, a sample was made on the
principle of affiliation with companies in a number of industries (oil and gas, metals, retail
trade, energy, telecommunications and heavy industry) that are potential competitors of
Russian production companies of the same profile.
Conditions for selection in the sample were: the presence of an S&P rating at the time
the sample was made, affiliation with a selected industry, accessibility of financial data and
market indicators and tradability, as indicated by a liquid market for the company’s stock. In
the sample, there were 215 companies from 39 countries with S&P ratings as of spring 2008.
The sovereign and corporate credit ratings of companies were taken from the websites
of the S&P and Moody’s agencies as they were in March 2008 (S&P only) and February 2009.
Financial and market indicators were taken from the Bloomberg information system. A
minimum of one financial indicator is assumed in each of the following groups: market
valuation, size, profitability, market risks, balance-sheet and cash flow.
Distribution of the companies represented in the sample by rating gradation as of
spring, 2008 is presented in Fig. 3. The small number of companies with ratings in categories
AAA, AA and B justify the use of the mixed scale with differentiation of gradation in classes’
А to В.
More than half the companies were represented by five countries: U.S. (74), Russia
(31), Canada (15), Great Britain (13) and Japan (10). Division of the countries into developed
or developing economies was done according to the methodology of the International
Monetary Fund (IMF). The sample contains a greater number of companies from developed
countries (152) than from developing ones (63).
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Fig. 3. Distribution of companies in the sample by gradation of rating
The time lag between financial indicators and ratings was determined to be 1.5 years
(financial indicators were taken from fall 2007 and ratings from the beginning of 2009). This
agrees with the conclusions reached in (Karminsky, Peresetsky, 2007) for bank ratings, and
with a number of other articles, such as Altman, Rijken, 2004. Financial and market data for
one accounting period can be considered a flaw in the sample.
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2.3. Explanatory variables and descriptive statistics
The list of the main financial and market indicators used for the elaboration of the
rating models, as well as a description of them and their expected influence on the ratings of
industrial companies is presented in Table 1. Descriptive statistics and the regression
correlation matrix are contained in (Karminsky, 2009). Supplemental indicators have been
used in a number of models, as described in the text.
We will characterize market risks by the three last indicators. The Beta coefficient
shows how much dividend yield correlates with market yield, and the Volatility indicator
characterizes the variability of share price per year.
Country distinctions will be calculated with the following macrovariables: annual rate
of inflation, real GDP growth, CPI (Corruption Perception Index), and sovereign rating which
can be seen as a proxy for the institutional environment in which a company works. The first
two indicators were taken from data from 2007 (World Bank), the corruption index comes
from Transparency International, and the sovereign ratings were taken from rating agency
data. The expected influence of inflation and the level of corruption is negative; the remaining
indicators are positive. Higher CPI designations correspond to less corruption.
A number of dummies will also be used in the models. The relationship of a company
to a country with a developed economy Dev (1- developed, 0- developing) and Russia were
introduced for the analysis of the influence of affiliation to the groups on the level of the
rating. Companies’ liability to risks depending on their affiliation with various industries will
be traced through the introduction of dummies of affiliation with the following sectors:
telecommunication, oil and gas, metal and mining, consumer, utilities, and manufacturing and
chemicals.
Table 1 Main financial and market indicators used in rating models
Indicator
Market capitalization
Return on a share
(reciprocal value)
Return on assets
Operating margin
Volume of borrowing to
EBITDA Ratio
Cash flow per year to
receipts Ratio
Volume of borrowing to
assets Ratio
Long-term debt to capital
Ratio
Gross profit to interest
expenses Ratio
Proxy for current liquidity
Share of fixed assets in
assets
Share value to cash flow
Ratio
Systemic risk for the last 2
years
Volatility of share price in
a year

Designation
Market
Capitalization
Price/ Earnings

Formula
Stock price* Number of shares (mln
USD)
Price per share/Net earnings from one
share
Net earnings/Average assets
Operating revenue/ Receipts
Debt/Earnings before deductions (interest
expenses, taxes and amortization)

Group
Size

Expected
influence

+
−

Cash flow/ Sales

Cash flow/Receipts

Market
indicators
Profitabi-lity
Profitabi-lity
Balance-sheet
and cash flow
(BCF)
Efficiency

Debt/Assets

Debt/Assets

BCF

−

LT Debt/ Total
Capital
EBITDA/ Interest
expenses
Current ratio
Fix Assets/ Total
Assets
Price/ Cash flow

Long-term debt/Capital

BCF

_

Profit before deductions/Interest expenses

Efficiency

+

Short-term assets/ Short-term liabilities
Fixed assets/Assets

Liquidity
BCF

−
−

Share value/Cash flow

+

Beta

Cov(Ri, Rm)/Var(Rm)

Market
indicators
Market risks

Volatility

Var(Ri)^0.4

Market risks

−

ROA
Operating Margin
Debt/ EBITDA

+
+
+

+

−
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3. Econometric corporate rating models
3.1. Base model and its improvement
We will examine the possibilities derived from the use of indicators based on open
company financial accounts prepared to international standards and supplemental possibilities
provided by macrovariables and market elements.
Among the questions that we face in elaborating rating models, we will emphasize the
following:
•

Do the ratings of enterprises depend on their affiliation with a group of countries
(developing countries, Russia)?

•

Do ratings depend on affiliation with an industry?

•

Is it possible to incorporate a high enough level of information in sovereign ratings
using macrovariables?

In the elaboration of the base rating model for the Standard & Poor’s agency,
indicators were chosen from each group of financial indicators. The size of the company was
included in all of the models. Below (in logarithmic scale), capitalization of the company is
taken as the same. As criteria for comparison at the first stage, statistical characteristics of the
quality of the models (Pseudo-R2, t-statistics) were used, to which predictive characteristics
were added at the next stage.
The models were derived with the use of the scale for rating classes as a dependent
variable are presented in Table 2. Coefficient signs match prior expectations.
Positive influence on the rating level is exerted by factors such as a company’s market
capitalization, return on assets and level of income in relation to interest expenses. Positive
influence on the operating margin is also completely expected. It is the basis for a company’s
stability.
Table 2 Rating class models
Base S&P
-0.617***

Capitalization (log)
Squared
Return on assets

Model number and agency
Quadratic S&P
Market S&P
2.805*
-0.770***
-0.426**
-0.132***
0.0034***
-0.030***
-0.016***
0.00010**
0.021***
-0.215**

-0.063***
Squared
EBITDA/Interest expenses
-0.011***
Squared
Long-term debt/Capital
0.015***
Total debt/EBITDA
-0.059
Cash flow/Sales
Proxy for current liquidity
0.242*
Volatility of value
Share value/Cash flow
Telecommunication
-1.107**
-1.428***
Metal and mining
-1.514***
-1.668***
Oil and gas
-1.884***
-1.722***
Consumer
-1.504***
-1.893***
Utilities
-2.795***
-2.909***
Inflation level
0.463***
0.352***
GDP growth
-0.171**
-0.197***
Developed countries
-0.714**
-1.170***
Pseudo-R2
0.321
0.354
Exact forecast ∆=0, %
39
37
53
56
Not more than 1 class ∆≤1,%
*, **, *** signify 10%-, 5%- and 1%-level of significance, respectively

Base Moody’s
-0.445**
-0.065***
-0.014*
0.021***
0.019***
0.497***

0.065***
-0.025***
-0.430
-1.702***
-1.733***
-1.168**
-1.804***
0.567***
-0.262***
0.350
43
48

-1.638***
-1.227**
-1.728***
-1.015*
-2.900***
0.374***
-0.029
0.334
0.273
42
48
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The negative influence of the relationship of long-term debt to capital is also intuitive,
since rating agencies closely follow the level of borrowing and the probability of repayment.
The negative influence of the proxy for current liquidity is also natural, since it is the
reciprocal value of the current liquidity indicator.
The signs for the indicators “Ratio of total debt to gross profit” and “Ratio of cash
flow to volume of sales” require addition comment. The sign of the coefficients of the former
can be explained by the high level of correlation in the ratio of long-term debt to capital (in
percents). In a number of models, that indicator is meaningless, and its absence is not
detrimental to the quality of the model. Similar explanations are possible for the indicator
“Ratio of cash flow to sales volume.”
The inclusion of macroeconomic indicators and consideration of industry and country
affiliation raise the quality of the base model. The influence of macroeconomic factors on the
rating is expected. It should be negative for inflation and positive for the GDP growth
indicators. Affiliation with developed countries was not an obviously positive factor for
Moody’s. Russian companies are not significantly distinguishable from companies in
developing countries.
Affiliation with an industry has an influence on the rating. In particular, ratings of
utilities companies, and those in the oil and gas sectors are differentiated most notably from
heavy industry companies.
The introduction of quadratic dependences in a number of explanatory variables, i.e.,
capitalization, return on assets, and probability of loan repayment with earnings received has
raised the statistical characteristics of the econometric model quality. The bending point for
return on assets and probability of loan repayment with earnings received lies outside the
range of significance of the variable. The sign for the coefficient is entirely defined by a linear
member and the tendency is preserved. The variables used explain the ratings even without
the use of the country rating.
The use of a stock market indicators (the market model) as well as the raising of the
quality of the models for publicly-traded companies (that is those with market quotations)???
In particular, there were in our distribution indicators of value volatility, level of systemic risk,
ratio of share value to cash flow and a number of others, as well as an indicator of market
discipline in the country where the company is located, in the form of the corruption index.
Systemic risk was insignificant in practically all the models examined. Volatility of
value negatively influenced the level of the rating, since the market risks of the given asset
grow when it occurs. Growth of share value in relation to cash flow has a positive influence
on the rating. The positive influence of capitalization, the ratio of gross earnings to interest
expenses and return on assets is preserved, as is the influence of macroeconomic indicators.
The index of corruption was insignificant in the models. That factor apparently has less
influence on real production erea as compared with the administrative and financial spheres.
An analysis of the predictive power of the models was conducted by making a
comparison of the true ratings of enterprises with their model values. Errors in forecast
∆ as
the difference between the forecasted and real ratings (in the numerical scale of classes), were
used as a measurement. The accuracy of the forecast is on the level of 39-43%. The portion of
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forecasts that err by no more than one class is on the level of 90-92%. That is somewhat
worse than for models elaborated for banks (Karminsky, Peresetsky, 2007).
That may be partly due to the insufficient volume of the sample, stratification by
different industries and the use of a scale when there was a large quantity of ratings on the
borders of class gradations. One more factor that is substantive for a comparison of forecast
accuracy is the moment at which the sample is formed and the potential influence of the world
financial crisis.
3.2. Models of corporate ratings on a mixed scale
As one of the areas for the improvement of the quality of the model, transition to a
scale of gradations or a mixed scale can be considered. That would ensure that the acceptable
accuracy of the models. The relevant models are presented in Table 3.
Table 3
Models of ratings on scales of gradations and a mixed scale
S&P
S&P, market
Moody’s
Scale Grades
Mixed
Grades
Mixed
Mixed
Volatility of value

0.022***
(0.0060)
Share value/Cash flow
-0.015**
(0.0075)
Capitalization (log)
-0.517***
-0.509*** -0.528***
(0.151)
(0.153)
(0.154)
EBITDA/Interest expenses -0.0062*
-0.0062* -0.0089***
(0.0034)
(0.0035)
(0.0033)
Return on assets
-0.035***
-0.033** -0.042***
(0.014)
(0.014)
(0.015)
Long-term debt/Capital
-0.012*
-0.012**
(0.0045)
(0.0047)
Inflation level
0.379***
0.391*** 0.443***
(0.063)
(0.065)
(0.070)
GDP growth
-0.186***
-0.184*** -0.185***
(0.060)
(0.060)
(0.185)
Metal and mining
-0.456*
(0.258)
Oil and gas
-0.619***
-0.625*** -0.866***
(0.197)
(0.198)
(0.212)
Utilities
-1.217***
-1.223*** -1.127***
(0.0224)
(0.0225)
(0.234)
Developed countries
-0.636**
-0.611**
(0.308)
(0.310)
0.159
0.169
0.166
Pseudo-R2
Accuracy of forecast ∆ = 0,
34
31
35
Error up to 1 grade∆ ≤1,%
52
57
51
14
12
13
Error up to 2 grades∆≤2,%

0.068***
(0.011)
-0.26***
(0.0078)
-0.588***
(0.158)
-0.0086***
(0.0033)
-0.041***
(0.015)

-0.502***
(0.158)
-0.017**
(0.0070)
-0.032**
(0.014)
0.0095*
(0.0049)
0.561*** 0.345***
(0.077)
(0.069)
-0.252*** -0.96
(0.053)
(0.076)
-0.835***
(0.270)
-0.954*** -0.413*
(0.215)
(0.228)
-0.973*** -1.403***
(0.238)
(0.243)
0.086
(0.355)
0.219
0.148
39
33
50
57
10
9

*, **, *** signify 10%-, 5%- and 1%-level of significance, respectively

For models using market indicators, volatility of a company’s share value exerted a
negative influence. The influence of the ratio of share value to cash flow is positive. Among
the balance indicators, the size of a company (capitalization) retains its positive influence as
do probability of loan repayment with earnings and return on assets. The influence of the
settlement of long-term debt with capital is also positive on the whole, but the sign in the
model was due to the rather high negative correlation of this variable with the three previous
ones.
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Level of inflation was the definitive macroeconomic variable. The relevant
coefficients were significant in all models and have negative influence. GDP growth has
positive influence, but its presence in the models may be varied because of the high
correlation with the inflation indicator. The level of corruption is not included in the model,
which is in part due to the presence of affiliation with developing countries among the
explanatory variables as a fictitious variable with positive influence.
Among industries, the positive influence on the rating of affiliation with the oil and
gas or utilities industries can be noted. Moreover, an analysis of average deviations shows that
that tendency was stable.
Accuracy of forecasts with an error of 1 gradation was about 90% and with an error of
no more than 2 gradations was higher than 99%, which is better than for models in the scale
of classes.
3.3. Comparative analysis of the corporate ratings of the two agencies
We compared the ratings of the S&P and Moody’s agencies. We used a subsample
containing observations of 178 companies that have ratings from both agencies. Three
measures of difference will be used for the comparison. For each measure, we will elaborate
econometric models to determine the factors that significantly influenced the distribution of
opinions in the (agencies?), as expressed in their ratings.
The following conclusions can be made from this analysis:
1. The most substantial differences are in the rating of companies from developing
countries, which is expressed either directly through the appropriate fictitious variable of
affiliation with developed countries or indirectly as the influence of corruption.
2. Among the most significant and positive factors influencing the ratings of the
Moody’s agency, return on assets may be singled out. For the other agency, factors such as
instant liquidity, shares of fixed assets in assets, levels of inflation and corruption were more
significant.
3. No substantial difference in the ratings of Russian companies was discovered. The
positive influence of the fictitious variable of affiliation with Russia more likely indicates the
presence of large differences in the ratings (on both the positive and negative sides.)?
4. Growth of the volatility of companies’ share value creates multidirectional
differences, although not at a very high level of significance. That indirectly confirms the
previous conclusion.
5. The S&P agency takes a more critical stance toward companies from the consumer
sector. On average, the divergence between the agencies’ ratings, expressed as their difference
∆, was 0.26 grades for our sample.
4. Conclusion
Probability evaluations based on econometric models should be an integral part of
internal rating systems which determines the potential practical significance of such models
especially in developing countries. In this essay, rating models of corporate ratings were
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elaborated based on multiple choice models. Financial indicators of corporations, dummies of
regional and industry affiliation, market and macroeconomic indicators were used as
explanatory variables.
The fact that a set of explanatory financial indicators is sufficient and well
interpretable for rating models was duly demonstrated. When other conditions are equal,
industrial companies in developing countries receive lower ratings in comparison with
companies in developed countries.
The predictive power of corporate ratings models is somewhat better than bank deposit
rating models.
The degree of influence of country affiliation, return on assets, instant liquidity,
inflation level and corruption are prominent factors which signal the difference in the
approaches of the two agencies.
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Използване на финансови показатели за автоматизиран
фундаментален анализ на компаниите включени в пазания индекс
BG40 на Българска фондова борса
Йордан Забунов, УНСС

Using financial coefficients for automatic fundamental analysis of the
companies from index BG 40 on Bulgarian stock exchange
Jordan Zabunov, UNWE
Резюме: Настоящия доклад описва изследване на тема “Използване на
финансови показатели за автоматизиран фундаментален анализ на компаниите
включени в пазания индекс BG40” . В теоретичната част са описани основните
финансови показатели, които се използват при вземане на инвестиционно решение. С
помощта на корелационния анализ е изградена методика за автоматизиран избор на
финансови коефиценти при вземането на инвестиционни решения на Българска
фондова борса. В практическата част са разгледани част от фундаменнталните
коефиценти на компаниите, които са предтавени в приложението на разработката.
Ключови думи: финансови коефиценти, корелационен анализ, компаниите
включени в индекса на БФБ BG 40.
Key words: financial ratios, correlation analysis, the companies from index BG 40 on
Bulgarian stock exchange.
1.Въведение
Темамата за финансовите пазари винаги е вълнувала широк кръг от авантюристи
и професонални анализатори, които всячески се стремят да предвидят действията на
котировката на дадена компания или просто да си дадат ясна сметка за това на къде се е
запътила тя. Изминаващото време пък доказва цикличността на икономиката и пазарите.
Тяхното редуване – бичи, мечи. Това показва, че не може да се доверивм само на една
еуфория или на техническия анализ. За да вземем инвестиционно решение трябва да
изследваме и показатели като рентабилност, e/p ratio, финансова структура на
компанията и т.н. В противен случай може просто да се окажем в едн балон, който да се
надува докато се спука. Имено затова трябва да си даваме ясна сметка за риска, който
поемаме.
2. Теоритична постановка
Всяко добра емпирична конструкция трябва да се основава на добра
теоритическа обосновка. Тук е направен широк теоритичен преглед на част от
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изброените показатели. Описана е и методологията по която са добити както и начина
на изчисление на съответните финансови коефиценти [1].
В настоящата работа вниманието е насочено към прилагането на набелязанете
фундаментални коефиценти с техните положителни и отрицателни страни, придружено
с изводите направени на базата на емпиричните данни и изготвяне на методиката за
присвояване на оценка за всеки коефицент и обоснованото му използване за всяка
компания посредством корелационен анализ. Изработената методика ще служи като
помагало при инвестиране на компании от индекса.
Показателите са представени по определени групи, а именно:
A.
Абсолютни показатели
a.
Приходи от дейност - от динамиката им зависи колко добре се развива
една компания.
b.
Нетна печалба/загуба – показва до колко печеливша е една компания
c.
„Нетни активи е сумата на дълготрайните и краткотрайните активи,
намалена с краткосрочните задължения” [ 2 ]
d.
„Пазарна капитализация е просто абстрактно наименование на лесно
разбираема идея. Твърде просто, тя насочва към стойността на компанията, която е
пазарната стойност на издадените от компанията акции. Намира се като пазарната цена
се умножи по общия сбор имитирани акции” [3].
B.
Показатели за рентабилност – Roe, Roa.
C.
Показатели за капиталова структура коефицент за финансова
автономност и коефицент за платежоспособност.
D.
Показатели за ликвидност - Бърза ликвидност, Абсолютна ликвидност
E.
Статистически показатели
F.
Пазарни показатели - Eps ratio, Dps ratio, p/e ratio, p/s ratio, p/bv ratio
3. Емпирично изследване
Подготовката на изслезването
Даните са взети от счетоводните отчети на дружествата обявени на страницата
на БФБ [4]. За тяхната сравнимост е направен модел в ексел, който да селектира
компаниите само по определената група показатели. Наблегнато е на графичонто и
таблично преставяне на данните. В настоящата разработка за всеки разглеждан
показател е направено сравнение за всяка компания и е направена средна оценка по
дадения показател. На тази основа биха могли да се надбюдават определени тенденции
и да се правят анализи. В настоящия доклад предвид големия обем данни резултатите
са представени само графично, съкратени са анализите и не са представени всички
резултати. Целта е да се илюстрират част от получените данни и да се маркират
възможностите за по-нататъшни изследвания.
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Пазарна капитализация на компанийте включени в BG 40
Данните за пазарната капитализация са представени графично за по – лесна
ориентация на фиг №1. Нарасналата пазарна капитализация е свързано с очакванията
на инвеститорите за възможни бъдещи спекулативни печалби, както и възможностите
за реализиране на добри печалби от самите компании под въздействито на
променящата се икономическа конюктура в страната.
Фиг №1 - пазарна капитализация на компаниите включени в BG40 в лв. за периода
12.2003г. – 09.2006г.

Нетна печлба/загуба
Така можем по този показател да следваме различни стратегии на инвестиране
като купуваме само бързоръстящи компании или такива с по бавен темп.
Фиг. №2 . Нетна печалба/загуба в хил . лв. за периода 12.2003г. – 09.2006г.
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Нетни активи
От важно значение за стойността на всяка компания е размера на притежаваните
от нея активи и разбира се да печели добре от тях на фиг. №3. Стойностите на нетните
активи са полезни за извеждане, тъй като ни показват на практика какво всъщност
притежават компаниите.
Фиг № 3 – в хил. лв. за периода 12.2003г. – 09.2006г.

Roa ratio
От даните се вижда като цяло, че дружествата нямат голяма възвръщаемодст на
активите. Дапазона на средна възвръщаемост се движи от – 0,04 до 0,05 пъти за всяко
тримесечие. Средният ръст изваден от таблицата е 1% за медеаната и 4% за средната
аритметична. Даните за ръста са представени на фиг - ръст roa ratio.
Фиг. Roa за периода 12.2003г. – 09.2006г.
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Фиг. - ръст roa ratio. за периода 12.2003г. – 09.2006г.

Възвращаемост на собствения капитал – ROE
Определено важен показател. И тук възвръщаемостта има като цяло ниска
стойност. Данните за средния ръст са представени и графично – виж фиг средни
ръстове roe ratio. Той като цяло за всички компании е около 1%.
Фиг № roe ratio за периода 12.2003г. – 09.2006г.
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Фиг. средни ръстове roe ratio за периода 12.2003г. – 09.2006г.

EPS ratio
От графиката е видно, че компаниите спазват някаква цикличност, която беше
забелязана още при приходите от продажби и нетните печалби и която очевидно се
дължи на нетната печалба.
Фиг EPS ratio за периода 12.2003г. – 09.2006г.
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P/e ratio
фигура P/e ratio 1

Даните от таблицата са показани на фигура P/e ratio 1 и фигура P/e ratio 2. На
последната са представени минимумите и максимумите като и медианата, за да се
откроят тенденциите.
фигура P/e ratio 2

Можем след като сме изчислили корелационните коефиценти между цената на
акциите и част от набелязаните фундаментални показатели да инвестираме в компании,
при които имаме силна връзка между фундаменталните коефиценти и цената. Идеята е
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следната, щом имаме силна връзка коефицент/цена пазара като цяло го оценява
положително.
Методологията трябва да се използва при определени допускания. Хипотезата за
тази методиката е:
 Да има връзка между избраните финансови коефиценти и цената на акциите
от индекса, защото цената е израз на търсенето и предлагането и отразява (в нашия
случай) използването на финансови показатели като средство за вземане на
инвестиционно решение.
 Игнорираме влиянието на други методи за анализ на акции като – технически
анализ и моделът за оценка на капиталови активи.
 Всички други статистически методи са игнорирани като средство за
измерване на връзки между финансовите показатели и цената.
Примерна методика за търговия с посочените финансови показатели с помощта
на корелационни коефиценти изхождайки от горните хипотези би изглеждала по
следния начин (виж таблицата по долу).
Медиана оценка на корелационните коефиценти за целия период на ицследването

roe

roa

eps

p/e

p/bv

p/s

енетни активи

0,5
0,0
0,7
-0,1
0,4
0,0
0,6
0,3
0,7
0,9
-0,2
-0,8
0,5
-0,2
-0,1
0,2
0,2
-0,4
0,4
0,1
0,7
-0,2
0,8
-0,6
0,3
0,6
-0,8
0,9
0,5
0,3
0,5
0,2
0,8
0,8
0,2
-0,5
-0,1
-0,2
0,2

кфа

нетна печалба
/загуба

0,6
0,4
0,0
-0,6
-0,2
-0,5
-0,1
-0,3
0,6
0,4
-0,5
0,3
0,9
1,0
0,9
0,7
-0,3
-1,0
-0,9
0,4
0,3
-0,3
0,7
-0,6
0,1
0,4
0,1
-0,5
0,6
-0,9
0,0
-0,5
0,1
0,7
0,5
0,7
0,0
0,4
0,1

коеф. напокритие
на лихвите

пприходи
от дейност

0,6
0,4
0,0
-0,6
-0,2
-0,5
-0,1
-0,3
0,6
0,4
-0,5
0,3
0,9
1,0
0,9
0,7
-0,3
-1,0
-0,9
0,4
0,3
-0,3
0,7
-0,6
0,1
0,4
0,1
-0,5
0,6
-0,9
0,0
-0,5
0,1
0,7
0,5
0,7
0,0
0,4
0,1

Абсолютна
ликвидност

Пазарна
капитализация

1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,6
0,9
0,9
-0,8
1,0
-0,2
0,9
0,0
0,5
0,1
0,1
-1,0
-0,2
0,9
-0,9
0,1
0,3
0,3
0,9
0,2
0,5
1,0
0,2
0,8
0,9
0,9
-0,8
0,1
0,9
0,4
0,2
0,6

Бърза
ликвидност

Компании
Afh
Alb
albhl
Alum
atera
Bhc
Biov
bmreit
Ccb
cenhl
dovuhl
elarg
emka
eurins
gamza
hes
hika
himko
hlev
hug
hvar
ibg
ihlbl
kerm
lev
mch
mgehl
neoh
odes
orgh
pethl
plobt
rxb
sevto
sfarm
skeln
slb
tch
медиана

-0,2
-0,1
0,5
0,4
-0,6
-0,5
-0,8
0,7

-0,9
0,3
0,6
0,3
-0,6
-0,1
-0,7
0,9

-0,7
-0,2
-0,7
-0,1
0,9
-0,5
-0,5
-1,0

-0,6
0,7
0,9
0,2
-0,1
-0,9
-0,5
0,2

0,6
0,4
0,0
-0,6
0,0
-0,4
-0,1
-0,6

0,6
0,4
-0,2
-0,1
-0,1
-0,4
-0,4
-0,7

-0,2
-0,5
-0,7
0,3

0,6

0,0

-0,8 0,4

0,4

-0,5
0,3
0,6
-0,3
0,4
0,6
0,7
0,6
0,3
-0,1
0,4

-1,0
0,7

0,5
0,7

0,5
0,8

0,5
0,8

-0,2
0,0
-0,1
-0,3
1,0
0,7
0,7
-0,3
0,3
-0,8

-0,2
-0,1
0,6
-0,7
1,0
-0,4
-0,3
-0,3
0,2
-0,3

-0,7
0,4
-0,2
-1,0

-0,7
-0,2
0,5
-0,5

0,8
0,6
-0,3
-1,0

0,8
0,5
-0,3
-1,0

-0,9
0,6
0,9
0,7
-0,6

0,4
0,2
0,6
-0,8
-0,1

0,2
-0,1
-0,3
0,6
0,3

0,4
0,1
-0,3
0,6
-0,5

0,6
0,9
-0,1
0,4
0,1
0,5
0,6

0,4
0,6
0,1
0,5
0,3
0,5
0,8

-0,6
0,7
-0,7
-0,4
-0,8
0,1
-0,2

-0,1
0,3
-0,7
0,6
0,1
0,3
0,4

0,3
0,1
-0,5
0,6
-0,8
0,1
-0,5

0,3
0,1
-0,6
0,6
-0,9
0,0
-0,5

0,7
0,5
-0,5
-0,3
0,0
0,0

0,6
0,1
-0,2
-0,2
0,1
0,1

0,6
-0,9
1,0
0,0
-0,9
-0,3

0,2
-0,2
0,6
0,5
-0,8
0,2

-0,2
0,3
0,7
-0,2
0,4
0,1

0,7
0,2
0,7
-0,2
0,5
0,1

1,0
0,6
1,0
0,6
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
1,0
0,6
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
1,0
1,0
-0,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

-0,5
0,2
0,6
-0,3
1,0
0,6
0,0
0,7
0,4
0,1
-0,2

-0,8
0,2

0,6
0,4
0,0
-0,6
0,1
-0,5
-0,1
-0,5
0,6
0,4
-0,2
0,5
0,7
0,9
0,9
0,3
-0,3
-1,0
-0,9
0,4
0,3
-0,6
0,7
-0,5
-0,5
-0,1
0,1
-0,5
0,6
-0,9
0,0
-0,5
0,1
0,0
0,5
0,8
-0,2
0,4
0,1

0,4
0,9
0,7
-0,7
-1,0
0,5
0,5
0,4
-0,4
0,2
-1,0
0,4
0,7
0,9
-0,5
0,3
0,6
0,6
0,1
0,6
-0,3
-0,1
-0,6
0,0
0,4

0,7
0,3
0,8
0,4
0,2
0,9
0,3
0,1
-0,2
0,5
0,7
0,5
0,0
-0,1
0,1
0,5
0,7
-0,3
0,3
0,8
-0,3
0,6
0,9
0,8
0,4
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Заключение
В настоящата дипломна работа бе направен преглед на част от финасовите
показатели използвани при фундаментален анализ на акциите на компаниите включени
в индекса BG 40.
Бе представен самия индекс по сектори, пазарна капитализация, изменения и
някои тенденции, за де се открои динамиката в него и причините провокирали изборът
му, защото в крайна сметка индексите ни помагат по лесно да видим изменението в
даден сегмент от пазара, а в случая това е широк индекс, показващ най - ликвидните
позиции за периода на изследването.
Емпирично бяха изследвани и самите финансови показатели като акцент беше
поставен на методологията за тяхното използване, разбира се като приемем някои
хипотези за приложението й при действителна търговия. С помощта на средни оценки
и ръстове компании и показатели бяха групирани, за да можем да правим различни
емпирични изследвания на създадените групи като например: да ранжираме
компаниите на най – бързо ръстящите или на базата прости средни оценки да знаем
какво е средното значение на даден показател и на тази основа да следим с колко ще се
вдигне цената на компанията ако прогнозирания модел се измени с „Х” единици и т.н.
С други думи изследването на отминалите стойности е полезно начинание
имайки предвид хипотезата за ефективността на пазара, защото българския фондов
пазар е все още неефективен и затова само бихме могли да спечелим на основата на
фундаментален анализ. Още повече, че това е един от начините да проверим всъщност
какъв е българският пазар – по близко до ефективността или неефективен в своята
цялост. За тази цел ни е нужно финансови показатели и разбира се да знаем каква
тежест да им дадеме в реална търговия, за да елиминираме субективността. Именно
това провокира изработването на темата за създаването на автоматизиран модел на
фундаментален анализ на основата на финасови показатели на компаниите от индекса
BG 40.
Използвани информационни източници
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Финансовият анализ като двуликият янус1
доц.д-р Виолета Касърова - НБУ

Резюме: В съвременните условия се формира нова концепция за финансовия
анализ като значима управленска функция. В настоящия доклад се представя един
комплексен подход за финансов анализ, който взема предвид развитието на
предприятието в миналото, настоящето и бъдещето.
Кeywords:financial statement analysis
JEL: G31, G32
Традиционната представа за финансовия анализ е свързана с измерване на
ефективността от стопанската дейност чрез „финансовия резултат”, разглеждан като
„последващ ефект” от генериране на счетоводните данни. Този ефект се изчислява в
рамките на един отчетен период и е функция от цената и себестойността на
продукцията. Като финансов резултат в случая най-често се използва счетоводната
печалба, чиято положителна стойност се гарантира само, ако доходите покриват
фактическите разходи по осъществени операции. Традиционният финансов анализ е
интровертен – той е насочен към предприятието т.е. към производството и доставките,
приходите и разходите.
Глобализацията на пазарите, нарастващата динамиката и неопределеност на
външната среда, в която функционират компаниите понастоящем, внасят съществени
корекции в корпоративното управление и особено в сферата на финансовите решения.
Една от тях е промяна в изразните средства, с които се води диалогът между реалния
бизнес и капиталовия пазар. А този диалог, за да има чуваемост, трябва да се води на
езика на стойността. В стойността се концентрират интересите на всички
заинтересовани лица. Чрез него инвеститорите могат да определят цената на кои акции
е завишена или занижена, кредиторите – да оценят обезпеченията по кредитите, които
са отпуснали, а мениджърите – рентабилността на своите компании и корпоративни
стратегии. Финансовият анализ, ориентиран към стойността, е екстровертен – посоката
му е от предприятието към външната среда, в която то функционира, към
последствията от алтернативните възможности за използване на ресурсите, към ползите
и рисковете от инвестиционната дейност.
Цел на този доклад е да представи един нов поглед върху финансовия анализ
като значима управленска функция в съвременния глобализиран свят.
Утвърждаването на пазарните отношения в икономиката е свързано не само с
организацията на пазари на продукти и услуги, капитали, работна сила и др.п., но и с
формиране на единно информационно пространство, осигуряващо ефективен
икономически растеж. Мениджмънтът на компанията е заинтересован да получи
Римският бог Янус като символ на двузначност, се изобразява с две съединени, противоположни лица:
едното гледа към бъдещето, а другото - към миналото
1
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достатъчна по обем и качество информация, за да вземе съответните оперативни и
стратегически стопански решения.
Всяка компания присъства на пазара на продукти и услуги, на който
осъществява производствената си дейност и се образуват парични й потоци.
Последните намират отражение в агрегираните показатели на счетоводния отчет.
Той е средство за комуникация главно вътре в предприятието. Регистриращ миналото,
този отчет е полезен преди всичко за данъчните органи и кредиторите. Собствениците
и мениджърите използват информацията му при избора на тактически цели и при
мониторинга на реализацията им в предприятието.
Компанията, обаче, присъства и на финансовия пазар, на който се извършва
преразпределение на правата на собственост и контрол. На този пазар тя е обект и
субект на инвестиционен интерес. Компанията е субект на такъв интерес и в случаите,
когато извършва: (1) реални инвестиции в недвижими имоти, скъпоценни метали и
художествени произведения или (2) иновационни инвестиции, свързани с повишаване
на техническото и технологично равнище на производството. 1
Поведението на компанията като субект на инвестиционен интерес е тясно
свързано с управленския отчет, ориентиран към външната среда. Ролята му е да
подпомага с необходимата информация мениджмънта при избора на стратегически
цели, както и при свързването на фирмените стратегии с оперативните дейности в
предприятието. Тази му роля предполага определяне на ограничен набор от
балансирани, стандартизирани и изчерпателни ключови показатели за ефективност. Те
трябва да са свързани с бизнес стратегиите през всички нива на компанията и да се
ползват като инструменти за изпълнението им.
Ако счетоводният отчет представя имущественото и финансовото състояние на
предприятието и финансовия му резултат за отчетния период, то управленският отчет
(англ. Managerial Accounting) съдържа информация, удобна за възприемане от
мениджмънта, характеризираща реалното финансово състояние и потенциала на
компанията без влиянието на нормативните предписания 2 . Управленският отчет е
елемент на системата за управленска информация в компанията.
Изследване на консултантската компания A.T.Kearney 3 показва, че
средностатистическият управленски отчет съдържа между 12 000 и 15 000 различни
данни и компаниите отделят много време за събирането им, вместо да се концентрират
върху анализа на данните. В същото време мениджърите използват по-малко от 5% от
тази информация, тъй като човек е способен да задържи в съзнанието си не повече от 57 показателя, без да загуби цялостна представа за наблюдавания процес.

Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. М., Вершинa, 2007, с.8
Например, дълготрайните активи в управленския отчет се записват по цена на възможната им
реализация и се амортизират в съответствие със самостоятелно избраната от компанията амортизационна
политика. В управленския отчет за доходите се отразяват реалните приходи и реалните разходи. Към
последните могат да се включат и пропуснатите ползи (под формата на процент върху собствения
капитал) и др.п.
3
A.T. Kearney: Преход от данни към бизнес интелигентност. Електронен документ:
http://news.sagabg.net/t-kearney-prehod-ot-danni-km-biznes-inteligentnost.html
1
2
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Цялостна представа за финансовото състояние на предприятието може да се
получи само, ако обект на анализа са двата отчета, разглеждани в тяхната
логическа взаимовръзка и единство. Те могат да се оприличат на двете лица на
двуликия Янус – съответно обърнати към миналото и към бъдещето (рис.1), като в
съвкупността си обхващат целия жизнен път на компанията - минало, настояще и
бъдеще, и информационно осигуряват всички заинтересовани от развитието на
предприятието лица. При такъв подход към финансовия анализ може да се очертае
профила не само на настоящата, но и на бъдещата ефективност на организацията,
постигната в условията на многовариантност на избора на инвеститора и активната
позиция на мениджъра.

Управленски отчет

Счетоводен отчет

МИНАЛО

НАСТОЯЩЕ

БЪДЕЩЕ

Рис.1. Счетоводният и управленският отчети върху скалата на времето
Нещо повече, разглеждането на счетоводния и управленския отчети като
елементи от едно цяло е в унисон със структурата на паричния поток в компанията
(рис.2), включващ оперативна, инвестиционна и финансова части.

Управленски
отчет
Инвестиционна
дейност

Счетоводен
отчет

Финансова дейност

Оперативна
(основна) дейност

Рис.2. Насоченост на управленския и счетоводния отчети
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Съвременната управленската практика у нас е основана на класическата теория
за финансовия анализ, която не е отишла по-далеч от единичните финансови
съотношения и абсолютните показатели за печалба и загуба, заложени в основата на
счетоводния отчет. Фетишизирането на този отчет във финансовия анализ е крайност,
тъй като, по обективни причини, той не може да отрази всички факти и събития,
влияещи на финансовото положение на предприятието, а това несъмнено поражда
противоречиви мнения относно полезността му. Тук ще напомним завета на великия
поет и добър счетоводител К. Хораций (65 г. до н. е. — 8 г. до н. е.): "Във всяка работа
има граници, от двете страни на които лежи лъжата".
Наред с твърдението, че на счетоводната отчетност трябва безрезервно да се
вярва, съществуват и мнения, че „официалната” отчетност не би следвало да се
използва при вземане на управленски решения. Оптимизмът на първите е свързан с
Международните стандарти за финансова отчетност, а песимизмът на вторите – с
икономическата реалност, в т.ч. и със скандалните фалити на редица американски
компании (Enron, WorldCom, Global Crossing), прекратяването на дейността на Arthur
Andersen - една от компаниите от „голямата петорка”, серията корпоративни фалити в
Германия, кризата на немски и японски банки, корпоративните скандали, свързани с
френските Vivendi и France Telecom, корпоративния колапс на италианския гигант
Parmalat и др.
Посочената поляризация на мненията по същество е породена от интровертния
характер на счетоводната отчетност и от редица несъвършенства в методологията на
съставянето му, които не позволяват на стопанските ръководители да реагират винаги
адекватно на пазарните сигнали. Няколко примера. Счетоводният отчет е исторически
по своята природа – фокусира се върху резултатите от стопанските операции,
осъществени към момента на съставянето му. Той съдържа отговор на въпроса какво
представлява предприятието към отчетната дата, но няма отговор в резултат на какво се
е оформило това положение, защото не използва информация за фактори, извън
отчетността.
Една от главните цели на функционирането на всяко предприятие е
получаването на печалба. Счетоводната печалба, обаче, може да бъде различна в
рамките на един период и на една компания. Тя е субективна цифра, зависима от
избраните от мениджмънта методи за отразяване в счетоводните записи на приходите и
разходите, на едни или други операции. Много компании умеят да манипулират своята
печалба и това е известен факт, поради което този показател не се ползва с доверие.
Балансът не отразява и реалната стойност на предприятието, тъй като
съществува несъответствие между балансовата и реалната стойност на активите,
повлияна от инфлацията, пазарната конюнктура и др. Извън обсега му остават
неосезаемите нематериални активи 1, които нарастват количествено и качествено през
последните години и карат все повече инвеститори да се съмняват в достоверността на
Към тази група принадлежат активи като ноу-хау, фактически отношения, добро търговско име,
специални разрeшения и други привилегии, гарантирани пазарни достъпи, изменения в конкурентната
средна, преференциални договори и кредити, клиентски листи, компетентност на мениджърите,
търговски тайни, ефективно и интензивно присъствие в уеб-пространството и други подобни активи.
1
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счетоводния отчет, а теоретици и практици 1 - да апелират за революционното му
преобразуване.
Следователно, традиционните форми на финансова отчетност, дори и да са
съставени верно, фактически не отразяват реалното финансово състояние в компанията
поради особености в концепцията на изграждането им. Корпоративната отчетност
трябва да има друг фокус, други измерители на финансовото състояние, особено такива,
които положително се оценяват от инвеститори и независими анализатори, за да се
определи финансовата доходност на бизнеса и диалогът между бизнеса и капиталовия
пазар да бъде ефективен.
През последните години оценката на резултатите от дейността на предприятието
започна да се определя на основата на икономическата, а не на счетоводната печалба.
Тази промяна е свързана с интересите на собствениците и инвеститорите, за които
стойността на предприятието е единственият критерий за оценка на финансовото му
благополучие и ефективност. Показатели като обем на продажбите, печалбата,
себестойността, ликвидността, финансовата устойчивост, в действителност са само
промеждутъчни характеристики на ефективността на стопанската дейност.
Обобщаващият показател, в който се концентрират всички интереси и перспективи е
стойността на предприятието. Именно този показател е в основата на управленския
отчет.
Обобщавайки гореизложеното логичен е извода, че към всеки от отчетите –
счетоводен и управленски, следва да се приложи специфичен аналитичен модел,
респ. счетоводен и стойностен. Сравнителният анализ на двата аналитични модела е
представен в таблица 1.
Във фокуса и на двата аналитични модела е поставено финансовото състояние
на компанията, разглеждано чрез способността й да финансира безпрепятствено своята
дейност, постоянно да поддържа платежоспособността и инвестиционната си
привлекателност. Основните му характеристики са осигуреност с финансови ресурси,
приравнявани към „кръвоносната система” на предприятието; целесъобразното им
разпределение и ефективно използване; коректни финансови взаимоотношения с други
юридически и физически лица; платежоспособност и финансова устойчивост;
планомерно постъпване и изразходване на паричните средства; рационални пропорции
между собствения и привлечения капитал и ефективното му използване. Това е т.нар.
оперативен аспект на финансовото състояние; стратегическата му перспектива се
характеризира с обема на акционерното богатство, което компанията създава чрез
своите активи.
Финансовото състояние зависи от резултатите от производствената,
търговската, финансовата и инвестиционната дейност на компанията и може да се
разглежда, от една страна като интегрален израз на комплексното му функциониране в
миналото и в настоящето, а от друга – като предпоставка за висока настояща и бъдеща
пазарна стойност. Точно това разбиране за финансовото състояние на компанията го
1

Robert G. Eccles, Samuel A. DiPiazza Jr. The future of Corporate Reporting: Buiding public trust. John Wiley
& Sons, 2002; Robert G. Eccles, Robert H. Herz, E. Mary Keegan, David M. H. Phillips. The
ValueReportingTM Revolution: Moving Beyond the Earnings Game. John Wiley & Sons, 2001.
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превръща в обект на счетоводния и на стойностния аналитични модели, които
използват специфични метрики, за да го характеризират. Следователно, оптималният
набор от измерители на ефективността трябва да се извърши от показатели, използвани
в двата модела, като същите се групират и от гледна точка на доминиращата финансова
цел, с чиято реализация е свързана представата за ефективно управление на компанията.
Тази цел зависи преди всичко от способността на мениджмънта да отчита
дългосрочните перспективи в развитието на компанията, зависещи от такива фактори
като конкуренция, технологично равнище, очаквани изменения в отрасъла, пазарни
перспективи, държавно регулиране и др.п.
Таблица 1. Сравнение на счетоводния и стойностен модели за финансов анализ
Счетоводен отчет

Управленски отчет

Аналитичен модел

Счетоводен

Стойностен
Увеличаване на инвестиционната
привлекателност (ръст на
стойността)

КРИТЕРИИ ЗА СРАВНЕНИЕ

Тип отчет

Цел на развитието на
компанията

Реализиране на печалба

Направление на
развитие

Пазар и клиенти

Отношение към риска
Признаване на
приходите
Признаване на
разходите

При фактуриране на клиентите

Собственици (акционери) и
инвеститори
Отчитане и съобразяване с риска;
използване на съзидателните
функции на риска (иновационна,
защитна, аналитична,
регулаторна)
При реално изплащане на
паричната сума от клиентите

При фактурирането им от доставчиците

При реално изплащане на
дължимата сума на доставчиците

Стремеж към минимален риск чрез
използване опита от предходни години

Ограничения

Печалба (брутна, чиста), рентабилност на
собствения капитал, на инвестирания
капитал, на активите и продажбите
Не отразява промените в пазара, не отчита
качеството на мениджмънта, не отчита
инфлацията, за да не се наруши
съпоставимостта на счетоводната
информация.

Принципи на анализа

Информацията се формира по стандартите
на счетоводния отчет; анализът се
извършва по веригата "приходи от
продажби - печалба - изменение на
балансовата стойност на активите";
игнорира се инвестиционната стойност на
парите; финансовите прогнози и планове
се разработват от позициите на
достигнатото, без сценарии и
преразглеждане на по-рано взети решения.

Основни показатели

Остатъчна печалба, стойност на
компанията, чист паричен поток,
спред
Няма ограничения, разглежда
бизнеса като динамична среда,
базира се на прогнози, сценарии
и бъдещи възможности

Оценява се инвестиционния
риск; вземат се предвид
дългосрочни сценарии за
развитие на предприятието,
както и влиянието на външната
среда; признаване на разходите
за капитал, в т.ч. и собствен.

Доминиращата цел в компанията да се свързва с максималната доходност
(счетоводен аналитичен модел) или с максимизиране на стойността на компанията
(стойностен аналитичен модел). При такъв подход показателите могат да се групират
около два фокуса, което схематично е представено на рис. 3 и в таблица 2. При това е
търсена взаимовръзка между показателите и информацията, необходима за
изчисляването им.
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Таблица 2. Основни показатели за финансов анализ

Чиста оперативна печалба преди лихви,
след данъци (Net Operatig Profit after Taxes
- NOPAT).
Печалба преди данъци (Earnings Before
Tax – EBT)
Нетна печалба (Net Income – NI)
Рентабилност на собствения капитал
(ROE - Return on Equity)
Рентабилност на инвестирания капитал
(ROIC - Return On Invested Capital)
Рентабилност на активите (ROА - Return
On Аssets)
Рентабилност на продажбите (Return On
Sales - ROS)

Стойностен аналитичен модел
Доминираща
цел
Показатели
Спред (ROIC-WACC), (ROIC-CFROI)
Добавена стойност (Residual income - RI,
Economic value added - EVA, Shareholder
Value Added - SVA, ash Value Added СVА,Market Value Added - МVА)
МАКСИМИЗИРАНЕ СТОЙНОСТТА НА КОМПАНИЯТА

МАКСИМАЛНА ДОХОДНОСТ НА КОМПАНИЯТА

Счетоводен аналитичен модел
Доминираща
цел
Показатели
Брутна печалба (Gross profit – GP)
Печалба преди лихви, данъци и
амортизация (Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortization –
EBITDA).
Печалба преди лихви и данъци(Earnings
Before Interest and Taxes – EBIT).

Стойност на компанията (Value - V)
Свободни парични потоци (свободен
паричен поток за фирмата - FCFF,
Свободен паричен поток за акционерите FCFE)
Обща доходност на бизнеса (Total
Business Return - TBR)
Съвкупна акционерна доходност (Total
Shareholers Return - TSR )
Пазарни множители (Пазарна/Балансова
стойност - EV/BV - Enterprise value/Book
value; Пазарна стойност/ Печалба преди
лихви, данъци и амортизация ЕV/ЕВІТDA - Еnterprise value/ Earnings
Before Interest, Taxes Depreciations and
Amortization; Цена/печалба - Р/Е ratio Price/Earning ratio и др.)

Предложената съвкупност от аналитични показатели има смисъл да бъде
разглеждана и прилагана като система, позволяваща да се оптимизират интересите на
всички заинтересовани от развитието на компанията страни, да се унифицират
изразните средства на мениджъри, инвеститори и аналитици, що се отнася до
разбирането за ефективност и до перспективите за развитието на компанията. Нещо
повече, в този й вид тя е подходяща и за провеждане на емпирични тестове за
идентифициране на фазата в жизнения път на стопанската организация, което ще бъде
обект на по-нататъшните ни изследвания.
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компанията (V)

Оперативна
печалба (EBIT)

Добавена стойност
(RI, ЕVА,MVA,
СVA, SVA)

Нетна оператив.
печалба след
данъци (NOPAT)

Спред (ROICWACC), (ROICCFROI)

Нетна печалба
(NI)

Свободни
парични потоци
(FСFF, FCFE)

Относителни
показатели за
ефективност
(ROS, ROA,
ROE, ROIC)

Обща доходност
на бизнеса
(TВR)

Доминираща цел – Максимизиране на
стойността на компанията

Доминираща цел – Максимална доходност
на компанията

ОСНОВНИ ГРУПИ ПОКАЗАТЕЛИ ВЪВ
ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ

Пазарни
множители

Рис. 3. Класификация на показателите в зависимост от доминиращата финансова цел
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Смяната на управленската парадигма: стойностният подход в
управлението на компанията
ст. ас. Ралица Димитрова, Нов български университет

The shift in corporate governance: value based management
asist. prof. Ralitsa Dimitrova, New Bulgarian University
Ключови думи: цели, заинтересовани страни, максимизация на стойността,
корпоративно управление
Keywords: objectives, stakeholders, value maximization, corporate governance
JEL: G30, L21, M14
Повечето изследователи са единодушни, че стратегическият мениджмънт
определя насоката на развитие на компанията чрез мисията и целите й, отговаряйки по
този начин на въпроса „какво да се направи”, за разлика от оперативния мениджмънт,
който определя „как това да се направи”. В този контекст целеполагането е ключов
елемент на стратегическия мениджмънт, тъй като целите дават интегрална
характеристика на бъдещото и желано състояние на организацията и възможност на
ръководството да прогнозира и контролира дейността й 1 . Без цели, отбелязват Дж.
Арнолд и Т. Хоуп 2 , организацията функционира във вакуум, тъй като не притежава
средство за оценяване полезността на действията си.
Процесът на определяне на целите е сложен и противоречив, тъй като
организацията е център на интереси, чиито носители са различни групи заинтересовани
лица. Ето защо сред задачите на мениджъра при формулиране на целите на
организацията с приоритет се ползва съгласуването на интересите на всички
заинтересовани страни. При това са възможни следните варианти 3:
•
Целите да се приемат като равнозначни, при което се постига
задоволително ниво на реализацията им;
•
Целите да се разглеждат в тяхната логическа последователност като
произтичащи една от друга. В този случай формулирането им следва реда на
възникване на проблемите в организацията;
•
Целите да се ранжират по приоритети - субективно предпочетени или
обективно предопределени, при което се осигурява задоволяване преди всичко на
потребностите с най-голямо значение за компанията.
Общото в посочените варианти е допускането за множественост на целите,
съответстващи на интересите на отделните групи заинтересовани лица. Ефективността
на системата за управление чрез цели, обаче, се гарантира, ако броя им е ограничен.
Drucker, P., Management, Butterworth-Heinemann Ltd, 1992, р.112
Arnold, J., Hope, T. , Accounting for Management Decisions, Prentice-Hall, 1990, р.282
3
Доралийски, А., Основи на стопанското управление, Нов български университет, 2004, стр. 67
1
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Според Г.Латам и Г.Юкъл 1 този брой трябва да бъде между 6 и 12 основни цели;
А.Доралийски 2 препоръчва, за да бъде „по-ясен стратегическият фокус на
организацията и нейните приоритети” броя на целите да бъде по-малък. М.Йенсен 3 ,
А.Съндарам и А.Инкпен 4 изказват противоположно мнение, отбелязвайки, че
наличието на повече от една водеща корпоративна цел затруднява управленския
процес, увеличава отговорностите на мениджъра и претенциите към него. Нещо повече,
при множественост на целите постигнето на баланс на интересите на всички
заинтересовани лица в компанията често се оказва невъзможно. Споделяйки мнението
на привържениците на едноцелевото управление, несъмнено се изправяме пред
проблема за дефиниране на водещата цел.
През 80-те г. в икономическата литература тече дискусия относно
необходимостта от принципно нов инструментариум за корпоративно управление и
целеполагане. Интерес предизвиква дебатът относно критерият при вземане на
ефективни стратегически решения – дали във фокуса трябва да се поставя само
благосъстоянието на акционерите или е необходимо да се отчитат интересите на всички
заинтересовани от дейността на компанията страни. Основното убеждение на
привържениците 5 на теорията на заинтересованите страни е, че компанията носи поголяма отговорност пред основните си групи стейкхолдери, като служители, клиенти,
доставчици и обществото, като цяло. Теорията е конструирана върху принципите на
Кларксън 6, които гарантират прозрачност на дейността и съблюдаване на интересите на
всички заинтересовани страни и по този начин обезпечават дългосрочното оцеляване
на компанията в конкурентната борба. Тя се противопоставя на класическата
концепция за задълженията на мениджмънта, в която според М.Фридмън 7 единствената
единствената социална отговорност на бизнеса е максимизацията на печалбата, което
поставя на преден план интересите на акционерите.
Според нас, възлагането на мениджъра да максимизира няколко функции, някои
от които противоположни, усложнява процеса на вземане на ефективни решения. Нещо
повече, изисквайки от него да максимизира пазарния дял, печалбата или нейния бъдещ
ръст, ние го оставяме без основа за приемане на обосновано решение и в същност го

1 Latham, G., Yukl, "A review of research on the application of goal setting in organizations", Academy of
Management Journal, 1975, Vol. 18 p.824-45.
2 Доралийски, А., Стратегически мениджмънт, Нов български университет, София, 2008, стр.12
3
Jensen, M. “Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function.” Business Ethics
Quarterly, Vol. 12, No.1, 2002, p. 235-256
4 Sundaram, A., A. Inkpen. 2004. The corporate objective revisited, Organization Science, Vol. 15, No. 3, MayJune 2004, p. 350-363
5
Donaldson, T. & Preston, L. The stakeholder theory of the modern corporation: Concepts, evidence and
implications. Academy of Management Review 20, 1995, р. 65-91; Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J.
Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts,
Academy of management review, 1997, vol.22.N 4, p. 853-886
6
Принципите на Кларксън (Clarkson principles) възникват в резултат на 4 конференции по проблемите на
мениджмънта на заинтересованите страни организирани от Centre for Corporate Social Performance and
Ethics in the Faculty of Management, понастоящем Clarkson Centre for Business Ethics at the University of
Toronto в периода 1993-1998 г. www.12manage.com/methods_clarkson_principles_ru.html
7
Friedman, M. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits,” New York Times Magazine, 13.
09. 1970
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оставяме без цел 1 . Такава ситуация поражда произвол, тъй като позволява да се
манипулират изводите за ефективността на управлението.
Алтернативата, според В.Касърова 2 , е във формулиране на цел, която да
удовлетворява изискванията на заинтересованите от развитието на компанията лица,
независимо от различния им времеви хоризонт, гарантирайки при това успешно
развитие на компанията. Целта трябва да е мащабна, да отчита и балансира интересите
на мениджъри и акционери (собственици); да съгласува краткосрочните с
дългосрочните управленски решения; лесно да се измерва и разбира, да определя
смисъла на съществуването на компанията от гледна точка на собствениците й.
Мениджмънтът, ориентиран към стейкхолдерите не отчита факта, че
организация, в коята мениджърите действат в интерес на акционерите може да
удовлетворява интересите на всички заинтересовани лица. Привържениците на
Теорията на заинтересованите страни поддържат тезата, че изваждането на
стейкхолдерите пред скоба в процеса на вземане на управленски решения е главното
средство, чрез което ползите от създаденото корпоративно богатство се разпределя
сред тях. Това, което те не отчитат е, че тези ползи могат да бъдат придобити и по
други начини, най-осезателно чрез пазара. Или дотогава, докогато пазарът успява да
обезпечи желаните резултати за различните групи заинтересовани лица, не е
необходимо управленският екип да взема предвид интересите им пряко в процеса на
вземане на решения.
От своя страна акционерите инвестират своя капитал в компанията в замяна на
правото на остатъчна печалба, или финансовият резултат, който остава на
разположение след като са платени всички дългове и правни задължения. Точно както
клиентът купува продуктите на компанията, собствениците на акционерния капитал
купуват бъдещите печалби на бизнеса, или обратното с оглед мобилизирането на
капитал компанията продава бъдещите си печалби на инвеститорите. Желанието на
акционерите да поемат остатъчния риск (произтичащ от правото им на остатъчна
печалба, а не на фиксиран доход) води до ползи за всички останали заинтересовани
страни. До момента в който компанията е платежоспособна (успява да изплати
задълженията си към кредиторите, доставчиците, служителите и др.) интересите на
всички тези стейкхолдери са обезпечени.
Според нас, преференциалната позиция на акционерите е предпоставка за
защита на интересите и на останалите групи заинтересовани лица по следните причини
(схема № 3):
1.
Всички печелят, когато компанията е максимално печеливша, поради
създаването на по-голямо богатство.
2.
Всяка група заинтересовани лица печели, когато акционерите поемат
върху себе си повече бизнес риск поради това, че доходът им става по-сигурен.

Баязитов Т.М. Лидердство, стратегия и цели. - www.cfin.ru/management/strategy/liderstvo.shtml
Касърова В. Управление на стойността – нова управленска концепция. В сб. «Финансови иновации», С.,
НБУ, 2008, с.33
1
2
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3.
Без правото на контрол собствениците на акционерния капитал биха
изисквали по-висока норма на доходност от инвестицията си.
Или организационното богатството преди всчико трябва да бъде създадено, за да
бъде разпределено между заинтересованите страни. Ето защо считаме, че стойностния
подход не влиза в разрез с интересите на заинтересованите от дейността на компанията
лица.
Схема № 1 Обединяващата роля на целта за максимизация на стойността на бизнеса

От друга страна разделението на собствеността и управлението на компанията
създава сериозни предпоставки за потенциални проблеми между принципал и агент
(агентски конфликт). От мениджмънта се изисква не само обезпечаване на
положителен финансов резултат от дейността, но и редуциране на разходите,
поддържане на високо качество на продукцията, увеличаване на пазарния дял, защита
на имиджа на компанията. Това резултира в множество показатели за измерване на
постигнатите резултати и увеличава възможностите на мениджъра да преследва своите
собствени интереси. Проблемът е описан от Ф.Йистърбрук и Д.Фишел 1според които
„мениджър, които служи на двама господари не носи отговорност пред никой от
тях”. Това подкрепя нашата теза, че ефективният мниджмънт се базира на едноцелево
управление, което идва да измести множеството цели и да насочи вниманието на
мениджъра върху оптимизирането на управленските решения на всички нива в
компанията, с оглед постигането на една единствена цел – създаването на стойност.
Максимизацията на акционерното богатство е доминираща цел на финансовия
мениджмънт в англоезичния свят, в останалата част на света концепцията продължава
да бъде вярна, но в по-малка степен. Това е свързано с наличието на два типа
финансови системи за управление 2 – пазарно базирана система (Market-based system MBS) и банково-базирана система (Bank-based system -BBS). Към страните с пазарно
базирана финансова система можем да отнесем САЩ, Великобритания, Франция и др.
При които водещата цел е максимизиране на богатството на акционерите и се
1

Easterbrook, F. , Fischel, D. The Economic Structure of Corporate Law. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press. 1991, р. 38
2
Теплова Т. В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями: учебник для вузов , М.
: ГУ-ВШЭ, 2000, р.22
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наблюдава разпиляност на капитала и слабо участие на собствениците в управлението
на компанията. От своя страна континентална Европа и Япония прилагат философия,
според която главната корпоративна цел е максимизиране на богатството на
компанията (corporate wealth maximization). Тук дефиницията за богатство е много поширока и включва не само финансови измерители, но и технологическа ефективност,
пазарна позиция, човешки капитал и административни способности.
Таблица № 1 Сравнителна характеристика между инсайдерска и аутсайдерска
концепция за управление на компанията
Концепция
Собственост на капитала

Ръководство над
компанията

Цели
Дял на банковите
кредити
Разпределение на
печалбата
Система на заплащане на
CEO
Дял на акции в персонала
Отчитане на интересите
на собствениците

Аутсайдерска (пазарна)
Market base system
Разпиляност на капитала –
портфейлни инвеститори
(притежатели на акции и
облигации) и относително слабо
участие на собствениците в
управлението и контрола на
паричните потоци
Контрола над компанията се
осъществява чрез косвени
методи чрез фондовия пазар
(система на една ръка
разстояние – arm’s length system)
Главна цел – максимизиране на
пазарната стойност на
компанията
Нисък дял на банковите кредити
в общата структура на дълга
Относително високи дивиденти
на база финансов резултат и
динамика на пазарните цени на
акциите (рay for performance)
Нисък
Интересите на акционерите

Инсайдерска (свързана) Relationship
based system
Концентрация на капитала в банки,
крупни акционери, слабо дробене на
капитала и пряка финансова зависимост
между контрагентите – кредитора и
получателя
Контрола над компанията се
осъществява чрез банков контрол и
вмешателство
Множество цели – ръст на активите,
печалбата, пазарен дял, нетен доход на
акция и т.н.
Висок дял на банковите кредити в
общата структура на дълга
По-скоро ниски дивидентни плащания
на база прослужени години (seniority
based compensation)
Висок
Интересите на кредиторите, доставчици,
клиенти

Независимо от факта, че и двете системи за корпоративно управление имат
своите предимства и недостатъци в последното десетилетие се налага фокусиране на
вниманието върху теорията максимизиране на богатството на собствениците на
акционерния капитал 1. Причините за това са все по-нарастващото значение на модела
на максимизиране на богатството на акционера в усилията по привличане на
чуждестранни инвеститори и доминиращата роля в световен мащаб на
мултинационалните компании, които го прилагат.
Стойностният подход (VBM – Value based management) като управленски
подход, появил се в американската управленска култура, се използва понастоящем в
страни с развити и формиращи се пазари. Той е обект на стандартизация 2 от
Европейския комитет за стандартизация. Управлението на стойността е дефинирано
1

Eiteman, D., Multinational Business Finance: International Edition, Pearson education, 2006
Value management . value analysis, functional analysis vocabulary – part 1: Value analysis and functional
analysis, European standart, European Committee for Standartization, EN 1325-1, 2006; Value management .
value analysis, functional analysis vocabulary – part 2: Value management, European standart, European
Committee for Standartization, EN 1325-2, 2006
2
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като управленски стил, насочен към мотивиране на хората, насърчаване развитието на
уменията, синергията и иновацията целящи да максимизират ефективността от
стопанската дейност на компанията. Независимо че съществува повече от двадесет
години, у нас той е все още недостатъчно познат, поради което ще бъде обект на
следващото ни изложение.
Реализирането на стойностния подход в управлението синтезира няколко научни
области, дисциплини и концепции, корпоративната мисъл и корпоративната практика.
Според И.Ивашковская 1 в стойностния подход се интегрират корпоративното
управление, оценката и управлението на стойността. Д. Волков 2 акцентира върху два
основни източника на стойностно базираната концепция: теорията на корпоративните
финанси (в частност раздела за финансовия мениджмънт, свързан с оценката на
финансови активи и бизнеса като цяло) и финансовия анализ, по-конкретно раздела,
свързан с рентабилността от дейността на организацията. Т.Копланд, Т.Колер и
Дж.Мурин 3 се концентрират само върху синтеза на корпоративните финанси и
корпоративната стратегия. Д.Мартин и Д.Пети 4 свързват целевата функция на
стойностния подход – създаване и увеличаване на стойността на компанията с
финансите. Те считат, че структурата на финансовият отчет, преобразуван за целите на
управлението на стойността, е заимствана от счетоводството; с бизнес стратегиите и
бизнес планирането свързват изграждането и поддържането на конкурентни
предимства на компанията, а към областта на организационното поведение и
организационната култура отнасят системата за материално стимулирането на
персонала.
По-нататъшно
развитие
и
конкретизиране
на
идеята
за
5
интердисциплинарния характер на стойностния подход прави В.Бусов. Той отбелязва,
че управлението на стойността е синтез от пет научни направления - управление на
финансите, маркетинг, управление на персонала, стратегическо управление и
счетоводство.
Предположенията,
стойността са следните:

на които се основава теорията за максимизация на

•
мениджърите действат в най-добър интерес на акционерите, а не в свой
собствен интерес, и не се опитват да изземат богатство от останалите заинтересовани
групи лица в полза на собствениците на компанията;
•
управленският екип не предприема действия, целящи да заблудят
финансовите пазари с оглед изкуствено повишаване на интереса към книжата на
компанията;

Ивашквская И.В., Управление стоимостью компании: вызовы российскому менеджменту. Российский
журнал менеджмента №4, 2004, с.113
2
Волков, Д.Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента:система, модели и показатели
измерения ценности, автореферат, Санкт-Петербург, 2007, с. 5
3
Коупленд Т., Т.Коллер, Дж.Муррин. Стоимость компаний – оценка и управление. Олимп-Бизнес, М.,
2005, с.2
4
Мартин Д., Дж.В.Петти. VВМ –управление, основанное на стоимости – корпоративный ответ
революции акционеров. Баланс Бизнес Букс, Днепропетровск, 2006, с 13
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•
мениджърите спазват принципа на социалната отговорност към
обществото и не реализират необосновани разходи, преследвайки постигането на
главната корпоративна цел;
•
капиталовият пазар е ефективен, само тогава пазарната цена на акциите
отразява акционерното богатство.
На базата на горепосочените предположения, теорията на максимизацията на
стойността и богатството на акционерите не влиза в разрез с интересите на останалите
заинтересовани страни от дейността на организацията.
Стойностният подход (VBM) фокусира вниманието на мениджъра върху
генерирането на реална стойност на бизнеса, не само на текуща печалба.
Благосъстоянието на акционерите се поставя като основна цел на управлението на
компанията. Към реализирането й е ориентирана цялостната дейност. Особеността тук
е че допълнителна стойност за акционерите се създава само тогава, когато
възвращаемостта от инвестициите в компанията превишава тяхната алтернативна
стойност. За реализирането на тази цел компанията използва показатели за
прогнозиране и измерване на резултатите от дейността й, които мотивират
мениджърите да максимизират благосъстоянието на акционерите, информират за
степента на достигането на тази основна цел, позволяват осъществяване на прозрачна и
правилна оценка на достигнатото и отразяват потенциала на компанията за създаване
на стойност в бъдеще.
Анализът дотук ни дава основание да изведем следните основни предимства на
стойността в качеството й на управленски критерий:
Първо, оценката на стойността се опира на по-обективни данни в сравнение с
традиционните счетоводни коефициенти. Промените в методологията и различното
счетоводно отчитане правят трудно съпоставянето на резултатите в два различни
периода, както и между отделните компании. Освен това е възможно финансовата
отчетност да съответства на счетоводните стандарти, но да не отразява истинската
картина в компанията.
Второ, стойността отчита дългосрочните перспективи от дейността на
компанията тъй като в основата на оценката на стойността са прогнозните парични
потоци. Обосновката на финансови решения на базата на краткосрочни показатели като
печалба на акция и рентабилност на капитала може да доведе до неочаквани сътресения
и вероятност от несъстоятелност в бъдеще.
Трето, стойността позволява да се отчита риска за инвеститорите (бизнес риск и
финансов риск), който се включва в дисконтовата норма и по този начин обезпечава
вземането на адекватни решения за инвеститорите.
Четвърто, стойността е интегрален показател във формирането на който
участват всички компоненти на икономическата дейност на стопанската организация,
като съществуващите взаимозависимости са реални и позволяват да се проследи как
въздействието върху един ключов фактор рефлектира върху крайният измерител за
стойността на бизнеса.
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Пето, стойността е най-достъпния и разбираем измерител от позицията на
собствениците на бизнеса, които по презумпция не са със специализирана финансова
подготовка и се нуждаят от ясен критерий за обосновка на управленските решения.
В резултат на приведените по-горе аргументи ще отбележим, че стойността е
самостоятелен икономически критерий, отразяващ интегралния ефект на въздействие
на взетите управленски решения върху всички параметри, измерващи ефективността на
дейността на компанията (пазарен дял, инвестиционни потребности, операционна
ефективност, парични потоци, риск), който позволява да се ранжират вариантите в
случай на множественост и да се формулират недвусмислени и еднозначни изводи за
дейността на компанията. Само при наличието на такъв критерий се осигурява
балансираност, а в последствие и ефективност на усилията на всички организационни
нива. Стойността може да се прилага във всички икономически сектори, за всеки
стадий от жизнения цикъл на компанията и за всеки вид стопанска дейност, като
позволява сравнение между различни компании, намиращи се на различни стадии на
този цикъл и между различни структурни подразделения в една компания.
За редица компании приложението на стойностния подход 1 се изразява с оценка
на ефективността на стратегически решения (сливания и поглъщания, оценка на
инвестиционни проекти) и в качеството на допълнителен инструмент за оценка на
дейността на компанията като цяло или на отделни нейни поделения. Най-масово
стойностният подход се внедрява във високотехнологичните компании, което се
обяснява с капитализирането на нематериалните активи и новата трактовка на
понятието капитал, които концепцията налага.
Сред предимствата на новата управленска концепция можем да посочим това, че
повишава прозрачността и гъвкавостта на корпоративното управление, приравнява
интересите на топ мениджърите към тези на акционерите (ограничава агентския
конфликт) като установява ясни принципи за компенсация и поощрения. Управлението
на стойността подобрява използването на активите и оптимизира процеса на планиране
и бюджетиране, като значително улеснява мениджмънта, поради преминаване към
едноцелево управление. Не на последно място стойностният подход променя
корпоративната култура, функциите на мениджърите и персонала, мисленето и
отговорността на всеки служител. По този начин на съвременния етап от развитието на
стратегическия мениджмънт умението да се създава стойност се превръща в източник
на конкурентно предимство за компаниите, което не може да се купи и е трудно да се
копира.
Разбира се при внедряването на стойностния подход в управлението
съществуват и някои усложнения, като:
Първо, поведенчески трудности – например неспособността на мениджърите да
разберат новите измерители на стойността, фокусиране само върху текущите
финансови резултати, а не върху създаването на акционерна стойност в дългосрочна
перспектива.

1

Cooper, S., Crowther, D., Davies, M., Davis, E.W.,Shareholder or Stakeholder Value: The Development of
Indicators for the Control and Performance of Performance, CIMA, London, 2001
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Второ, технически затруднения – използването на коректни и достоверни данни,
трудности при изчисляването на среднопретеглената цена на капитала, поради недостиг
на пазарна информация.
Трето, организационни трудности – преодоляване на вътрешно корпоративното
съпротивление, спрямо замяната на подхода фокусиран върху счетоводните показатели
с новия стойностен подход за финансово управление, необходимост от значителни
знания, време и средства за въвеждането на концепцията.
Друг проблем, възникващ при внедряването на стойностния подход в
компанията е невъзможността за използване на самата стойност за оперативното
управление на бизнеса. Това е така, тъй като стойността на компанията зависи и от
външни за организацията фактори. Този проблем се преодолява чрез използването на
конкретни измерители за добавена стойност, които от една страна се корелират с
пазарната оценка за стойността, а от друга, могат да се използват в оперативното
управление на дейността на компанията.
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Балансиран бизнес анализ на фирмата
доц. д-р Марко Л. Тимчев, УНСС

Balanced scorecard method of analysis
assoc. prof. Marko Timchev, UNWE
Резюме: В доклада е обоснована идеята за разработване на единна методика
за „Балансиран бизнес анализ на фирмата, съответваща на обективните пазарни
реалности в Р.България.
Предложен е нетрадиционен подход за бизнес анализ чрез комбинирано
използване на финансови и нефинансови показатели. Предлаганият подход се базира
на интегриране на иновативни методи за анализ като Balanced Scorecard Method of
Analysis и методологията за анализ и оценка на риска от финансова несъстоятелност
(банкрут) на предприятието, известна като Z-Score Method of Analysis.
Ключови думи: Балансиран бизнес анализ, Бизнес риск, Анализ на риска от
финансова несъстоятелност (банкрут), Вътрешнофирмени бизнес процеси, центрове
на отговорност
Abstract: This material reflects the idea for development of an integrated method for
business performance analysis which is to be adequate to the current market situation in
Bulgaria.
The author proposes innovative approach to be undertaken in terms of business
analysis process based on the combined use of financial and non-financial indicators.
The new approach is ground upon the integration of modern business performance
analysis methods such as Balanced Scorecard Method of Analysis and risk from bankruptcy
analysis and assessment (Z-Score Method of Analysis).
Key words: Balanced business analysis; Business risk; Bankruptcy Risk analysis;
Internal business processes; Levels of authority
Финансово-стопанският анализ на фирмата (ФСА) трябва да се усъвършенства в
теоретичен и приложен аспект. На преосмисляне и развитие подлежат неговите
предмет, обект, методология и методика. Връзката на ФСА със счетоводството е
естествена и обусловена. По причини главно от информационно-методологичен
характер той се интерпретира още от някои (малко странно) като счетоводен анализ.
Като наука и практика, която има сериозна връзка със счетоводството, ФСА е
насочен към изучаване на инвестиционната, производствената, търговската и
финансовата дейност на предприятието. В тесен смисъл предмет на ФСА са
микроикономическите явления и процеси, свързани с бизнеса. Обект на ФСА е
микроикономиката, респ. финансово-стопанска дейност на фирмата, управлението на
нейните капитали, активи, и пасиви.
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Методът на ФСА се проявява философско-епистемологично (Вж.Popper, K. The
Logic of Scientific Discovery, London and New York, Routlegre, 1980.) между неговия
предмет и обект, която към даден момент подлежи на изучаване със съществуващия и
развиващ се арсенал от способи. Метод на ФСА е система от елементи (способи) за
цялостно и взаимносвързано изучаване на микроикономическите явления, както и на
обуславящите ги фактори, въздействащи върху фирмата, разглеждани в единство,
специфика и многооброзие в условиятана ентропия и реална пазарна среда.
В условията на динамичен пазар текат процеси на интегриране на
счетоводството с анализа, одита, контрола, съвременното бизнес планиране при
водещата роля на фирмения мениджмънт.
Въпреки обективните интеграционни предпоставки и връзки ФСА е обособена и
специфична методическа система. Съществуват предпоставки анализът да се третира
като водеща функция на системата за финансов мениджмънт и контролинг на
предприятието. От своя страна системата на ФСА притежава свои функции, водещи
сред които са приложно-познавателна, информационно-аргументираща и
социално-психологическа.
На базата на анализ и оценка на силните и слаби страни на предприятието и
неговото място в пазарното пространство (Swot Method of Analysis) се формират
предпоставки за моделиране на варианти на поведение в условията на неопределеност
и променяща се пазарна конюнктура.
Видовете анализ, не трябва да се разглеждат изолирано един от друг. Трябва да
се търсят модерни методи за взаимното им преливане в гъвкава методическа система за
непрекъснат (следящ) анализ, съответстващ на характера на функциониране на
фирмата (хоризонтално и вертикално) в динамичната икономическа действителност.
Пазарните условия се характеризират с висока степен на ентропия (неопределеност).
Методологията и методиката на съвременния финансово-стопански анализ (ФСА) би
трябвало да са съобразени с това важно теоретико-приложно обстоятелство.
Методът на индукцията, дедукцията, анализа и синтеза би следвало да се
интегрират с метода на икономическата интуиция.
От активно усъвършенстване се нуждаят методите за факторен анализ. Някои са
със слабости и ред условности (метод на верижните замествания, метод на
аритметичните разлики – стари и не особено надеждни). Тези методи, макар и често
използвани, позволяват в значителна степен субективна интерпретация на влиянията
на анализираните фактори. Недостатъчно и неефективно се прилагат съвременни
математически и икономико-статистически методи. Използването им понякога се
превръща в увлечение или самоцел.
Както и да се аргументира методът на верижните замествания, например,
независимо от всички уговорки и задължителни правила за приложение, той си остава
носител на недостатъците на субективния подход при селекцията и анализа на
влиянието на факторите (правило, важащо от 20-те години на миналия век).
Традиционните методи и методики за анализ в голяма степен са лишени от
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възможности за обхващане на недетерминирани връзки и зависимости. Често на заден
план остава оценката на влиянието на непреките фактори.
Разработването на принципи, модели и методи за анализ на преките и
косвените фактори на различни нива и то в контекста на стопански ситуации
от различен тип би следвало да стане приоритет в истинските научни търсения.
Методологията и методиката ФСА трябва да се променят и усъвършенстват
не козметично, на парче, а по същество, разумно и задълбочено, като се инвестира в
бъдещите все по-значими функции на Финансовия бизнес анализ на фирмата(ФБА).
Както сега, така и в бъдеще трябва по-определено да се използват методи за
многопараметричен (клъстерен) анализ, графични методи, методи на експертни оценки,
детерминирано и особено математическо и имитационно моделиране.
По-съвременна и стандартизирана в съответствие с европейските стандарти
трябва да бъде информационната база на анализа. Тя трябва да осигурява възможности
за използване на активни методи, методи за изследване на функции, игрови и делови
стуационни методи, както и оптимизация с последваща микономическа интерпретация.
Радикално трябва да се промени и усъвършенства методическата схема на
анализа. Необходимо е да се развива една принципна и обща методика, като на тази
основа се развиват частни методики, съобразени с отраслевите и организационни
особености на предприятията и различните бизнес-формации.
Методиките за анализ трябва решително да се откъснат от тяхната
статичност по схемата «база –план – отчет».
Те трябва да се развиват в режим на перманентна оптимизация и динамика.
Нещо повече, те трябва да се усъвършенстват в хоризонтален (времеви), вертикален (по
нива на управление) и естествено - в интегрален аспект.
Методологията и методиката на финансовия бизнес анализ на фирмата трябва
да съответства на следните принципи:
В методическа схема за финансов бизнес анлиз. В нея трябва заължително да
присъстват следните насоки и компоненти:
1.Анализ на пазарната конюнктура, силните и слаби страни и мястото на
фирмата пазарното пространство «Swot Method of Analysis»
2.Анализ на финансовите резултати на предприятието. Анализ «Разходи-ползи».
3.Анализ на производството и продажбите по обем, асортимент, ритмичност,
качество (квалиметрия), комплектност и конкурентноспособност.
4.Анализ на основните фактори – нетекущи активи, текущи активи,
персонал.
5.Анализ на разходите, себестойността, ефективността – факторен анализ,
калкулация, анализ по центрове на отговорност, видове изделия, пределен и
функционално-стойностен анализ.
6.Анализ на приходите. Анализ на величина, структура, динамика на приходите
и ефективността.
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7.Анализ на активите, структурата, обращаемостта, (анализ на активните
счетоводно-балансови съотношения.).
8.Анализ на капитала и пасивите. Величина, структура, динамика, риск (анализ
на пасивните счетоводно-балансови съотношения).
9.Анализ на финансовата независимост, маневреност, стабилност, ликвидност,
платежоспособност. Анализ на смесените счетоводно-балансови съотношения, анализ
на паричните потоци.
10.Анализ на рентабилността на различни бази. Анализ на (Du Pont Method of
Analysis) - (рентабилност, обращаемост, капиталова структура и риск).
11. Оперативен анализ по отклонения. Ситуационен, текущ, последващ и
перспективен счетоводен анлиз.
12.Комплексна оценка, анализ на рейтинга и конкурентноспособността
bфинансовата стабилност и риска от финансова несъстоятелност и банкрут (Security
Method of Financial Analysis)на фирмата.
Методиката на Финансовия бизнес
позволяват решаването на следните задачи:

анализ на фирмата.трябва да

Анализ на величината, динамиката, структурата и днамиката на финансовите
резултати от дейността на фирманта.
Оптимизационен анализ на обема на производството, печалбата и разходите в
съответствие с методологията и методиката “Direct costing”

•
Анализ на финансовата независимост и стабилност на предприятието.
•
Анализ на ликвидността и финансовите съотношения от счетоводния
баланс.
•
Анализ на обращаемостта, платежоспособността, паричните потоци и
табилността.
Методическата схема на финансовия-бизнес анализ на предприятието би
следвало да включва:
Анализ на пазарната конюнктура, финансовото състояние и
конкурeнтн.позиции- SWOT Analysis.

1.
2.

Анализ на финансовия резултат на предприятието. Динамичен анализ.

3.

Анализ на производството и продажбите

4.

Анализ на раходите

5.

Анализ на приходите

6.

Анализ на активите
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7.

Анализ на капитала и пасивите

Анализ на финансовата стабилност, ликвидност, платежоспособност и
паричните потоци

8.

Финансовият бизнес анализ на фирмата (Financial Business Analysis) трябва да
се базира на системен и балансиран подход . Фирменият бизнес трябва да се анализира
и управлява като сложен обект, фокусиращ в себе си множество дейности, аспекти и
параметри. Анализът следва 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 паралелно с параметри от
нефинансов характер. Целта е да се анализира в детайли взаимната връзка и
обусловеност между определящите аспекти на дейността на фирмата, като се отговори
на четири съществени въпроса (Вж. Фиг.2).
Особено е важно своевременно да се проумее, че фарворизирането на
резултативните финансови показатели, без обръщането с лице към стратегическите
насоки на „Balanced Scorecard Analysis” представлява едно плъзгане по повърхносттта
и свиване на обхвата на задълбочения, причинно-следствен факторен анализ.
Ориентацията към съществена реоргатнизация на ФБА , съобразно с принципите
на „Balanced Scorecard Analysis” би представлявало съществена крачка напред към
ефективен анализ на финансово-стопанстката дейност на фирмата.
Показателите от четирите групи на „Balanced Scorecard Analysis” може да се
възприемат като съставни компоненти от цялостна балансирана система за анализ на
бизнес рейтинга, конкурентноспособността , ефективността , финансовата стабилност,
риска и мястото на фирмата в пазарното пространство.
Така нареченото „Клиентско направление” в методологията и методиката на
„Balanced Scorecard Financial
Analysis” (Вж.Фиг.1) се характеризира със
стратегическо - определящо значение.
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Фиг.2
Методика за балансиран бизнес анализ на фирмата
„Balanced Scorecard Business Analysis”

Какви трябва да
бъдем за
акционерите, за
да преуспеем
финансово?

Финанси

Цели
Показатели
Задачи
ициативи

Потребители
Какви трябва да
бъдем за потребителите, за да
реализираме
нашата мисия?

Цели
Показатели
Задачи
ициативи

Мисия и
стратегия

Показатели
Как трябва да
развием своите
способности за
изменения и усъвършенстване?

Какви процеси
трябва да подобрим, за да задоволим нашите и
на акционерите
потребности?

Вътрешни
бизнес процеси

Цели
Показатели
Задачи
Инициативи

Обучение и
развитие
Цели
Показатели
Задачи
Инициативи

Финансовото направление на балансирания бизнес анализ на фирмата
(Вж.Фиг. 1) трябва да включва минимум от показатели за бърз анализ и експресоценка на финансовата стабилност:
1. Работещ оборотен капитал на фирмата (Working capital). Този показател
представлява индикатор на разполагаемия ефективния запас от финансови средства.
NWC - оборотен капитал;
CA – текущи активи;
CL –текущи пасиви;
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2. Финансов резултат (печалба) преди облагане (намаляване с лихви, данъци и
такси):
EBIT- печалба преди намаляване с лихви и данъци;
TR – приходи;
C - разходи;
D – разходи за амортизации;
3. Коефициент на задлъжнялост на фирмата (DR) – „Financial Leverage
Ratio”:

DR -

;
;

LTD –
L – разходи за наеми;
E – собствен капитал;

4. Съотношение на задълженията (пасивите) към собствения капитал на
фирмата (Liabilities to Equity) – (DER):

DER – съотношение( привлечен / собствен капитал);
LTD –
L–

;

E – собствен капитал;
5. Коефициент на покритие на лихвите от счетоводнта печалба(„Interest
of EBIT Cover”) – (TIE):

от счетоводната печалба (Accounting Profit

TIE Cover Interest);
EBIT – счетоводна

;

D–
I–

;

140

6 .Съотношения за ликвидност - (Liquidity Ratios) – (CR):

; Не посочваме други разновидности;

CR –
CA-

;

CL -

(пасиви);

7. Касово съотношение (Cash Account Ratio) – (CR):

CR-

;

CSTSCL-

;
;

8. Коефициент на обращаемост на активите (TOR ) – оборот на активите:

TOR-

;

SLSATA –
9. Време на обращение на стоково-материалните запаси на фирмата (DLL):

DLL -

;

AICGS -

;

10. Среден период за събиране на вземанията - (ACP):

ACP S–
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11. Финансов резултат (печалба) преди облагане (намаление с разходи за
лихви, данъци и такси) – (EBIT):
EBIT- печалба преди намаляване с лихви и данъци;
TR – приходи;
C-разходи;
D – рразходи за амортизация;
12. Нетен марж на печалбата – (NPM):. Ако трябва да се разбере
съотношението на продажбите, които се превръщат в печалба се наблюдава маржа на
печалбата.

NPM – нетен марж на печалбата;
EBIT – печалба преди намаляването и с лихвите,разходи за данъци и такси;
T – разходи за данъци и такси;
S - нетнн приходи от продажби;
13 .Коефициент на възвръщаемост на активите – (ROA:)

ATA - средната сума на активите;.
EBIT – печалба преди намаляването и с лихвите и данъци;
T – разходи за данъци и такси;
14. Коефициент на възвръщаемост на собствения капитал – (ROE):

EAFCS - печалба, за разпределяне между обикновените акционери
AE – Среден размер на собствения капитал
15. Съотношение на отчисленията за плащане на паричните дивиденти
към печалбата - (PR):

Div – отчисления за дивиденти;
Pf- печалба, източник на отчисленията за дивиденти;
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Коефициентът (PR) e съществен ориентир индикатор за потенциалните
инвеститорите в условията на силнококонкурентен пазар, характеризиращ се с висока
степен на неопределеност (ентропия).
16. Коефициент, отразяващ съотношението „цена-печалба” - (P/E-ratio):

SP – цена на една акция;
EPS – доход от 1 акция;
17. Коефициент, показващ съотношението „Доход от дивиденти, средно на
една акция”- (DY):

DY- размер на дохода от дивиденти, средно от една акция;
DPS - отчисления от печалбата за дивиденти;
SP – среден брой на акциите (обикновени и, или привилегировани);
18. Коефиициент на съотношението „Пазарна към отчетна цена на една
акция” - (MBR):

MBR – коефициент на пазарна към отчетна цена на акцията;
BVPS- отчетна сойност на една акция;
19 .Коефициент на възвръщаемост
детерминирано според системата „Dupont”:

на

активите,

модифициран

20.Интерес представлява коефициентът на възвръщаемост на собствения
капитал - представен като произведение на оперативния ливъридж,
производителността на активите, маржа на печалбата и т.н.”товар на задълженията”:

В синтезиран вид, при съответствие на компонентите, предложената зависимост
може да се представи и по следния начин:
LR – опаративен ливъридж;
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SAR – коефициент за обръщаемост на активите;
PM – марж на печалбата;
DB – товар на привлечения капитал;
21. Стойност по модела за оценка на капиталовите активи – (САРМ):
Базисният модел за финансов бизнес анализ на (CAPM) има следния вид:
Където:
- пазарна ставка на доходност;
- безрискова ставка на доходост;
- "бета"-коефициент, за пазара като цяло, равен на единица;
- рискова премия за вложения в акции, равна на

;

22. Среднопретеглена цена на капитала на компанията – (WACC):
Среднопретеглената цена на капитала се дефинира от очакваната възвръщаемост
на портфейла от всички ценни книжа . По тази логика показателят съдържа белезите на
подходящата норма на дисконтиране за проектите на компанията в конкурентни
условия и произтичащите от това трансформации на пазара.
Всеки проект трябва да се оценява принципно по своята собствена алтернативна
цена. За компания с активи G и L стойността на фирмата е :
FV- бъдеща стойност на компанията;
PV- настоящата стойност на съответния актив;
Стойността на компанята представлява сумата от настоящите стойности на
съответнита активи.
За да се изчисли и анализира задълбочено WACC, може да се се използва
следната формула за средната претеглена стойност на очакваната възвръщаемост от
собствения и привлечения капитал:

WACC –средно-претеглена цена на капитала на компанията
- "бета"-коефициент, за пазара като цяло, равен на единица;
- рискова премия за вложения в акции, равна на

;

rm- възвръщаемост от пазара в условията на специфичната за него конкуренция;
rf- безрисков лихвен процент (диапазон);
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-

степен на чувствителност към пазарните промени, породени от

конкуренцията; R – възвръщаемост от една акция;
23. Среднопретеглена цена на капитала на компанията – (WACC):
Цената на капитала зависи от това как се използва капитала.
За да се изчисли и анализира задълбочено WACC, може да се се използва
следната формула за средната претеглена стойност на очакваната възвръщаемост от
собствения и привлечения капитал:

WACC –средно-претеглена цена на капитала на компанията
ra – възвръщаемост на активите
rp- възвръщаемост на портфейла
D- привлечен капитал
E – собствен капитал
rd – възвръщаемост на привлечения капитал
re – възвръщаемост на собствения капитал
Методологията, методиката и философията на балансирания бизнес анализ
(Balanced Scorecard Business Analysis) не следва да се смесват с известните и
многократно приповтряни принципи на т.н. „Комплексен икономически анализ на
предприятието” – (Вж. проф.д-р Ан.Д.Шеремет – внушителен брой публикации от края
на миналия век).
Убедени сме, че Финансовият бизнес анализ у нас трябва да се интегрира
убедително в системата „Balanced Scorecard Business Analysis” на проф.д-р Дейвид
Нортън и проф.д-р Робърд Каплан.
Посредством интеграцията на финансовото направление в „Balanced Scorecard
Analysis” със стратегическия „SWOT Method of Analysis” може да се определи
мястото на фирмата в пазарното пространство към даден момент и да се направи
оценка на силните, слабите страни, възможните бизнес сценарии и реалните заплахи за
пазарната и финансовата стабилност на фирмата.
1. Анализ на източниците на риск посредством прилагането на анализ на
чувсвителността „Sensitivity Analysis” или чрез т.н. „Анализ на сценариите;
2. Анализ на на риска чрез групи индикатори :
През 1968 г. проф. Едуърд Алтман открива един модел за финансов бизнес
анализ, които се нарича „Z-Score Method of Aanalysis” – той синтезира пет различни
финансови пропорции, определяши възможността от финансова несъстоятелност на
фирмата - банкрут.
„Z- Score Analysis” на проф. Ед. Алтман е модел за оценка на финансовия риск
и опасността от банкрут в условията на динамичен пазар. Това е универсален метод,
приложим към което и да е предприятие.
145

Z - Моделът е се доразвива и усъвършенства за целите на практиката
ежегодно.
Методът на пропадането на фирмата или банкрута е функция от пет фактора:

активите

-(net working capital) / (total assets) – нетен работен капитал/ сума на



-(retained earnings) / (total assets) – задържана печалба/ сума на активите



-(EBIT) / (total assets)- печалба преди лихви и данъци/ сума на активите


(market value of common and preferred) / (book value of debt)- пазарна
стойност на акциите/ счетоводна стойност на дълговете


-(sales) / (total assets) – сума на продажбите /сума на активите.

1. X1 компонентът - работен капитал/ общо активи. 2. X2 компонентът е
дефиниран като задържана печалба/ сумата на активите.
3. X3 е компонент, който представя отношението на печалбата преди данъци и
лихви и сумата на всички активи.
4. X4 е компонент на Z-Score анализът, определен от съотношението на
пазарната стойност на акциите и сумата на пасива.
5. X5 е компонент , който се дефинира със съотношението на нетните продажби
и сумата на активите.
3.1. Оригиналният модел на „ Z- Score Method of Analysis” има следните
особености:
3.2.

За публични дружества формулата е:

Z=1,2x1+1.4x2+3.3x3+0,6x4+0.999x5
3.3.

За непублични дружества формулата е:

Z=0,717x1+0,847x2+3,107x3+0,42x4+0.995x5 ,
3.4.

Ако Z< 1,8 - голяма вероятност за фалит ;

3.5. Ако Z е в интервала (1,81-2,99) - фирмата е в зона на неопределеност;
Ако Z > 3,0 –за фирмата няма опасност от несъстоятелност ( банкрут);
Застрашена зона

Зелена зона
1.8

Безопасна зона
3.0

3.6. Оригинален Z-score с дефиниции на вариращите тегловни фактори
(Original - Score Component Definitions Variable Definition Weighting Factor)
T1 = Working Capital / Total Assets- работен капитал/ общо активи;
T2 = Retained Earnings / Total Assets- задържана печалба / общо активи;
T3 = Earnings Before Interest and Taxes / Total Assets - печалба преди лихви и
данъци/ общо активи;
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T4 = Market Value of Equity / Book Value of Total Liabilities- пазарна цена на
акциите/ счетоводна стойност на всички задължения.
T5 = Sales/ Total Assets – сума на продажбите/ общо активи
Z Score модел на банкрута- Z Score Bankruptcy Model
Z = 1.2T1 + 1.4T2 + 3.3T3 + .6T4 + .999T5
Зони на разграничение- Zones of Discrimination
Z > 2.99 -“Safe” Zone -сигурна зона
1.8 < Z < 2.99 -“Grey” Zone- зелена зона
Z < 1.80 -“Distress” Zone – злополучна зона
Z Score Bankruptcy Model: Z Score модел на банкрута
Z = .717T1 + .847T2 + 3.107T3 + .420T4 + .998T5
Zones of Discrimination: зони на разграничение:
Z > 2.9 -“Safe” Zone – сигурна зона
1.23 < Z < 2. 9 -“Grey” Zone - зелена зона
Z < 1.23 -“Distress” Zone– злополучна зона
Предимства и недостатъци на модела „Z-Score Method of Analysis”:
В своите фундаментални публикации проф д-р .Ед. Алтман пише:„ Вашият „ ZScore Analysis” вероятно е перфектен, но все пак е необходимо той да бъде калкулиран
и интерпретиран грижливо. Лъжливата счетоводна практика, допускана от някои
фирми, подобна на тази на корпорацията „Enron and WorldCom” – USA може
изкуствено да подобри вашето състояние. За да получите точна оценка на текущото
състояние, вие трябва да съберете съвсем точни счетоводни данни. Също така ако
вашият бизнес е нов или с малко печалби, „Z-Score Analysis” няма да бъде полезен,
защото стойностите ще бъдат ниски, при все, че вашето развитие може да бъде в
момента дори атрактивно.
Финансовият анализ на риска от несъстоятелност и банкрут трябва да е широко
отворен към модерни, изпитани и международнопризнати методи, каквета в интегриран
вид са “Z-Score Analysis” на проф. Ед. Алтман, „Swot Method of Analysis” и
„Balanced Scorecard Method of Analisis”.
„Z-Score Business Analysis” е стабилен и прецизен метод за предпазване от
финансова несъстоятелност и банкрут по силата на своите преимущества:

Той е точен, еднозначен и логчно води до верни заключения в
контрапункт на т.н. детерминирано (понякога безпринципно) моделиране и
треднообозримите и често противоречиви коефициенти. “Z-Score” е мярка за
обхвата на несигурност, риска от несъстоятелност и банкрут;

Той е еднозначен, уникален, фундаментално стабилизиран и не
оставя място за поврат и неточност при решение;


Надежност та на „Z-Score” може да бъде оценена статистически;
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„Z-Score Analysis” е бърз за работа, гъвкав
традиционните методи за анализ;

и по- евтин от


“Z-Score Method of Analysis” може да пробие
противоположностти от спектъра на „икономическата мода”.

всеки

две


„Z-Score Method of Analysis” може да дестабилизира сивата
икономика, която продължава да съществува у нас сравнително спокойно, нагло
и в опасни размери;

148

Балансираният анализ на финансовата стабилност чрез финансови и
нефинансови индикатори – предпоставка за цялостно сканиране на
функциите на предприятието
гл. ас. д-р Росица Н. Иванова, УНСС

The balanced business analysis of the financial stability through financial
and non-financial indicators – a precondition for overall scanning of the
company’s functions
assistant dr. Rositsa Ivanova,
University of National and Global Economics
Ключови думи: финансово направление, отношения с клиентите, вътрешни
бизнес процеси, образование и развитие, финансова стратегия, позициониране на
предприятието в пазарното пространство, финансово състояние, финансова
несъстоятелност и банкрут
Key words: financial direction, clients relations, internal business processes,
knowledge and progress, financial strategy, company’s positioning in the market environment,
financial status – indicators, financial insolvency and bankruptcy
Финансовият бизнес анализ като научно изградена теория, функция на
управлението и практико- приложна дейност формира своя методология и методика за
интегрален анализ на инвестиционната, производствената, търговската и финансовата
дейност на предприятието. Финансовият бизнес анализ изгражда система от показатели
за изследване и управление на финансовото състояние на предприятието като важен
елемент от общата му методология и методика. Въз основа на съответна информация и
чрез система от показатели финансовият бизнес анализ генерира резултатна
информация за вземане на ефективни управленски решения. Системата от балансирани
показатели, разработена от Дейвид Нортън и Роберт Каплан, като инструмент за
измерване и оценка на дейността на предприятието, може реално да бъде интегрирана в
методологията и методиката на финансовия бизнес анализ.
Балансираната система от показатели е насочена към обвързване на
показатели в парично изражение с операционните измерители на различни аспекти от
дейността на предприятието, като напр. удовлетвореност на клиентите, иновационна
активност на предприятието и други. Чрез балансираната система от показатели може
да се даде отговор на въпросите, дефиниращи четирите направления за реализиране на
визията и стратегията на предприятието (вж. Схема 1).
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С тр а те г ия
▼ ▼

НАПРАВЛ ЕНИ Я
Отношения
Финансово с клиентите

Вътрешни
бизнес

процеси
▼ ▼

Познания
и
развитие

Стратегически цели
▼ ▼
Ключови фактори за
успех
▼ ▼
Показатели за анализ
▼ ▼
Методология и
методика за анализ на
финансовото състояние

Схема 1
Финансовото направление, разглеждано като крайна цел при реализиране на
визията и стратегията на предприятието, се свързва с увеличаване на неговата печалба.
Печалбата от продажбите, разглеждана като елемент с най- голям относителен дял в
балансовата печалба, може да се увеличи под влияние на увеличение на приходите от
продажби и намаление на разходите, формиращи пълната себестойност на продажбите.
Върху обема на продажбите влияние оказават следните групи от фактори:

ефективността от използването на производствените
(дълготрайни материални активи, материални ресурси и персонал);


динамиката и ефективността на вътрешните бизнес процеси;



отношенията с клиентите.

ресурси

Финансовото направление може да се представи в интегриран модел при
отчитане на връзките и зависимостите с останалите направления в балансираната
система от показатели (вж. Схема 2).
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Финансово направление
Дългосрочна стойност за
заинтересуваните лица
▲

▲

▲

Направление

Направление

Направление

"Отношения

"Вътрешни

"Познания и

с клиентите

бизнес

развитие"

процеси"

Схема 2
В направление “Отношения с клиентите” могат да се изберат показатели, които
оказват влияние върху финансовото състояние на предприятието. Системата може да
обхване показатели, систематизирани в следните направления:
1.
Характеристика на продукта: цена, цени при конкурентите, най- ниска
цена, качество, подържане на постоянно високо качество, време.
2.

Предлагане на продукти, притежаващи високо качество и ниска цена.

3.

Асортиментна структура. Подходящ избор.

4.

Бърза покупка.

5.

Нови продукти.

6.
Лидерство в продуктовата структура. Предлагане на продукти и услуги с
висока степен на качество.
7.

Удовлетвореност на клиентите.

8.

Съхранение на клиентската база.

9.
Разширяване на клиентската база. Привличане на нови клиенти.
Навлизане в нови сегменти на пазара.
10.

Печалба от продажбите.

11.

Печалба от продажбите по отделни клиенти.

12.

Печалба от продажбите, реализирана от привлечените нови клиенти.

Усъвършенатването на отношенията с клиентите е предпоставка за формиране
на устойчива във времето стойност, дефинирана от съществуващи и нови пазарни
сегменти.
В направление “Вътрешни бизнес процеси” могат да се изберат показатели,
които оказват влияние върху финансовото състояние на предприятието. Системата
може да обхване показатели, систематизирани в следните направления:
1.

Управление на доставките.

2.
Динамика и структура на разходите за производство. Усъвършенстване на
структурата на разходите, формиращи себестойността.
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3.

Минимизиране на разходите за производство и продажба.

4.

Намаляване и ликвидиране на брака в производството.

5.

Намаляване на стоково- материалните запаси.

6.

Намаляване на непланираните престои на производственото оборудване.

7.

Намаляване на загубите на работно време на персонала.

8.

Увеличаване на производителността на труда.

9.
Увеличаване на ефективността от използването на дълготрайните
материални активи.
10.

Увеличаване на ефективността от използването на материалните ресурси.

11.

Създаване на нови продукти и услуги.

12.

Допълнителни инвестиции за ликвидиране на “тесни” места.

В направление “Познания и развитие”, свързано с възможностите за обучение и
развитие на персонала, могат да се изберат показатели, които оказват влияние върху
финансовото състояние на предприятието. Системата може да обхване показатели,
систематизирани в следните направления:
1.

Човешки капитал.

2.

Информационен капитал.

3.

Организационен капитал.

Целите на направление “Отношения с клиентите” характеризират същността на
стратегията на предприятието, насочена към увеличаване на печалбата. Целите на
направления “Вътрешни бизнес процеси” и “Познания и развитие” характеризират
начина, по който ще се реализира стратегията на предприятието, т.е. те са движещата
сила на стратегията. Трите направления влияят интегрално върху финансовото
направление, чиято цел е реализиране на икономическите резултати от стратегията, т.е.
осигуряване на финансова стабилност и оптимално финансово състояние на
предприятието (вж. Схема 3).
Финансовата стратегия на предприятието може да се представи чрез следната
схема (вж. Схема 4):
Същност на стратегията
Финансово направление
Дългосрочна стойност за
заинтересуваните лица
▲

▲

▲

Направление

Направление

Направление

"Отношения

"Вътрешни

"Познания и

с клиентите

бизнес

развитие"

процеси"
Д В И Ж Е Щ И

С И Л И

Схема 3
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Балансирана система
от показатели
Управление
на

Управление

▼▼

на

Вътрешни бизнес процеси

доставките
1

2

взаимо-

▼▼

отношенията

▼▼

с клиентите

3

4

5

▼▼
▼▼
▼

Организационна структура

▼

▼▼
▼

Информационни технологии

▼

Схема 4
Където:
1 – Анализ и управление на осигуреността на предприятието с производствени
ресурси (дълготрайни материални активи, материални ресурси и персонал).
2 – Анализ и управление на използването на природните ресурси.
3 – Управление на модернизацията и развитието на дълготрайните материални
активи и на производствените мощности.
4 – Анализ и управление на ефективността от използването на производствените
ресурси.
5 – Управление на продажбите.
Интегрирането на балансираната система от показатели в методологията и
методиката за анализ на финансовото състояние като елемент от системата за финансов
бизнес анализ е целесъобразно и полезно в следните направления:
1.
Формиране на финансовата стратегия на предприятието, оптимизиране на
финансовото състояние и на неговите елементи (напр. оптимизиране на капиталовата
структура, изграждане на интегрална система за анализ на риска, усъвършенстване на
методологията и методиката за анализ на риска от несъстоятелност и други).
2.
Позициониране на предприятието по отношение на външни субекти
(клиенти, доставчици, финансови институции, данъчната система и други).
3.
Оптимизиране на връзката “собственици” – “финансово състояние” на
предприятието в два аспекта: оценка на собствениците за финансовото състояние на
предприятието; влияние на финансовото състояние върху доходите на собствениците.
4.
Интегрална оценка на финансовото
конкурентоспособността на предприятието.

състояние

във

връзка

с
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Интегрирането на балансираната система от показатели в методологията и
методиката за анализ на финансовото състояние е предпоставка за вземане на
ефективни управленски решения във времеви аспект (вж. Схема 5).
ОПТИМИЗАЦИЯ
НА УПРАВЛЕНСКИТЕ РЕШЕНИЯ
Предварителен

Финансов
бизнес
анализ

анализ

Оперативен

Последващ
анализ

анализ

Прогностичен

Сравнителен

Текущ

анализ

анализ

анализ

Информационно осигуряване на финансовия бизнес анализ на
финансовото състояние на предприятието

Схема 5
При формиране и изпълнение на финансовата стратегия предприятието трябва
да се съобразява със следните принципи:
1.
Стратегията трябва да обхване всички йерархични нива в предприятието,
като тя стартира от най- високото управленско ниво.
2.
Стратегията трябва да бъде описана подробно и да бъде обвързана с
методологията и методиката на различните видове финансов бизнес анализ:
ретроспективен, оперативен, текущ, прогностичен.
3.
Предприятието трябва да бъде действащо и да остане такова в обозримо
бъдеще с цел реализиране на неговата стратегия.
4.
Реализирането на стратегията следва да се превърне в елемент от
дейността на всеки служител и сътрудник в предприятието.
5.

Стратегията и нейното реализиране следва да бъдат непрекъснат процес.

Целта, която предприятието си поставя при формиране и реализиране на
финансовата стратегия и постигане на финансова стабилност, е балансиране на
четирите перспективи, като акцента се поставя върху финансовата перспектива. Тази
цел може да се реализира чрез изпълнение на конкретни стратегически цели.
Можем да формулираме следните стратегически цели на предприятието, чрез
които е възможно реализирането на финансовата перспектива:
1.
Стратегическа цел 1. Оптимизиране на капиталовата структура на
предприятието (пасивно проявление на стойността).
2.
Стратегическа цел 2. Оптимизиране на активите на предприятието
(активно проявление на стойността).
3.
Стратегическа цел
ефективността и ликвидността.

3.

Оптимизиране

на

паричните

потоци,
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4.

Стратегическа цел 4. Оптмизиране на печалбата.

Стратегическите цели, поставени от предприятието при реализиране на неговата
финансова стратегия и формиране на стабилно финансово състояние налагат
усъвършенстване на методологиите и методиките за анализ чрез прилагане на
съвременни и модерни методи за анализ. В това направление от особено значение е
интегриране на балансираната система от показатели в методологията и методиката за
финансовия бизнес анализ на финансовото състояние на предприятието.
Системата от балансирани показатели се характеризира със следните особености:
1.
Целева насоченост и адекватност. Показателите в системата трябва да
измерват поставените от предприятието стратегически цели, свързани с неговото
финансово състояние, с ключовите фактори за успех и с предприетите от него действия.
2.
Всеобхватност. Потребителите трябва да получат пълна, точна и вярна
информация за финансовото състояние на предприятието.
3.
Съдържание. Системата трябва да съдържа минимален брой основни
показатели (от 10 до 12), дефиниращи отделните стратегически цели на предприятието.
4.
Балансираност. Показателите от системата (финансови и нефинансови)
трябва да обхващат всички елементи от стратегията на предприятието.
5.
Устойчивост. Системата от балансирани показатели трябва да
функционира независимо както от промените в нормативната уредба в страната, така и
от организационните и структурни промени в предприятието.
6.
Адаптивност. Показателите в балансираната система следва бързо да се
адаптират към промените в стратегическите цели на предприятието и динамиката на
значенията на факторите, влияещи върху тяхното реализиране.
7.
Интегралност. Резултатите от прилагането на балансираната система от
показатели следва да са съставен елемент на системата за управление на предприятието
на всички йерархически структурни нива.
8.
Яснота. Показателите в балансираната система трябва да бъдат ясно
дефинирани и еднозначно определени, така че всички служители и сътрудници на
всички управленски нива в предприятието да разбират техния смисъл и начина на
определяне на значенията им.
9.
Достоверност. Информацията, необходима за определяне на значенията
на показателите в балансираната система, трябва да бъде достоверна.
10.
Регулярност. Значенията на показателите в балансираната система следва
да се изчисляват периодично в зависимост от изпълнението във времето на поставените
от предприятието стратегически цели.
11.
Ефективност. Ресурсите, вложение за поддърржане на балансираната
система от показатели в оптимално състояние следва да се съпоставят с ползите, които
се реализират в процеса на управление на предприятието.
12.
Оперативност. Показателите в балансираната система следва да
предоставят информация с цел вземане на оперативни управленски решения за
своевременно коригиране на финансовото състояние на предприятието. Необходимо е
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да се минимизира времето между възникването на събитието и получаването на
информация за него чрез балансираната система от показатели.
13.
Надеждност. Значенията на показателите в балансираната система трябва
вярно, точно и пълно да отразяват финансовото състояние на предприятието в неговата
статика и динамика.
14.
Сравнимост. Значенията на показателите в балансираната система следва
да бъдат сравними с тези от предходни години и със сходни предприятия от страната и
чужбина.
Финансовото направление от балансираната система от показатели,
характеризиращо ефективността от бизнеса на предприятието, трябва да включва като
необходим минимум следните групи от показатели:

коефициенти, чиито значения характеризират различните степени на
ликвидност на предприятието: коефициенти на абсолютна, бърза и пълна ликвидност;


нетен оборотен капитал;



показатели, дефиниращи капиталовата структура на предприятието;



финансова независимост;



степен на финансов риск;



степен на финансово напрежение;


показатели, характеризиращи оборота на капитала (собствен, привлечен,
нетен оборотен капитал и целия капитал);


показатели, дефиниращи имуществената структура на предприятието;



показатели, характеризиращи обращаемостта на текущите активи;



рентабилност на капитала;



рентабилност на собствения капитал;



рентабилност на активите;



рентабилност на продажбите.

Балансираната система от показатели трябва да включва и показатели за анализ
и оценка на финансовата устойчивост и на риска от несъстоятелност и банкрут на
предприятието.
В балансираната система от показатели наред с финансовите параметри
ударението се поставя и върху нефинансовите параметри. Постига се всеобхватност на
стратегическите цели и се дефинира връзката с оперативно- тактическия и
прогностичен финансов бизнес анализ.
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Няколко щрихи на процеса по разработване и внедряване на системи
за управленски контрол
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Резюме: Материалът експонира гледната точка на автора, в чиито фокус
стои една деликатна за организационното развитие ситуация при внедряването на
системи за управленски контрол. Една от най-неизследваните страни на този процес
е конфликтогенността, която е в състояние да провокира редица проблеми.
Ключови думи: конфликтогенност; контролен апарат; управленски контрол;
делегирани правомощия; амбивалентен характер.
Abstract: The article shows the author’s point of view whose focus is on that delicate
stage of the organization development when management control systems are introduced. One
of the least explored aspect of this process is the conflict generation which can cause a
number of problems.
Kay words: conflict generation, control apparatus, management control, vicarious
authority, ambivalent character.
JEL: 10
Цел на предложената разработка е да се отчете значимостта на фактора
конфликтогенност в процеса по разработване и внедряване на системи за управленски
контрол, като чрез рационален контрол да се игнорират негативните последици.
Задачите, които предопределят реализацията на целта са в две направления.
Първо. Установяване на условията които предполагат поява и развитие на
конфликтогенност в организационното развитие. Второ. Възможностите за ефективно
управление и контрол при овладяване на подобни ситуации или етапи.
В успешното развитие на всяка съвременна организация все по-сериозна става
потребността от контрол. Всеки по-добър резултат, или по-висока позиция са резултат
от изкуството да се открие верния за конкретната ситуация баланс между ефективно
управление и реален контрол. В действителността най-обективен израз на тези
взаимоотношения е работният контакт мениджър – контрольор, развиващ се във високо
конфликтогенна среда. Като възможни причини за утвърждаването на този тип среда
могат да бъдат отчетени както обективни, така и субективни фактори.
Съществена част от конфликтите, възникващи между ръководни кадри и
контролен апарат могат да се причислят към функционалните конфликти. Като правило
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този тип конфликти са резултат от наличие на конфликтни точки или изяви при
сближаване на границите на правомощия, делегирани на определени длъжностно
ангажирани лица. Регистрирането на ескалиращо напрежение може да бъде случайно
или следствие на недостатъчното осъзнаване на реалните граници на правомощия и
свързаната с тях роля на съответното лице. Конфликтна ситуация е промяна на
равновесното състояние в системата, в следствие на различно поведение на конкретно
длъжностно лице, свързано с по-голямо от допустимото отклонение в психофизиологичен, или в социално-професионален план. За анализ на разисквания
конфликт[1;72] е необходимо да се разгледат ролите на мениджъра и контрольора найвече в начина, по който се отнасят към субектите на управление и контрол.
Ако се започне с основната функция на един висш мениджър то тя е свързана с
разработването на организационна стратегия, в повечето случаи стойностно
ориентирана. Заедно с това основната част от делегираните правомощия ангажира
длъжностната характеристика с процеса по вземане на окончателни решения.
Обективно погледнато за ефективния мениджмънт освен властовия ресурс са нужни и
редица индивидуални качества, които доста често биват омаловажавани. В много
случаи уникалните характеристики на личността и поведение й са причини или
предпоставки за вътрешно личностни или за междуличностни конфликти[2;96].
Доста различна от всичко споменато е ролята на контрольора. Той разработва
системи за контрол, посредством които отговорните лица метрифицират
организационните резултати, установявайки отклонения от целевите задания и
организират мероприятия по тяхното отстраняване. Мониторингът на показателите за
организационната дейност, организиран и анализиран чрез контролно - информационни
системи позволяват възможности за създаване на нови сценарии и алтернативи за поверни решения. Наред със задължителната компетентност и високата професионална
подготовка наличието на голям обем информация правят от лицата делегирани с
контролни функции възможно добри и ефективни вътрешни консултанти.
Съпоставката на функционално-длъжностните характеристики на двете страни
провокират наличие на възможни конфликтни зони по отношение на методи на
управление, включително на собствеността, съдържание на процеса по вземане на
решения, устойчивост на организационен климат, култура и имидж. Прави впечатление,
че тази среда, разглеждана като взаимодействие на два взаимно ангажирани
компонента-управление и контрол, е един важен фактор за развитие и усъвършенстване
както на организацията като компактен социално активен феномен, така и на нейните
диференцирани активи.
Благодатната почва за развитие на конфликти при анализ на процесите на
управление и контрол в съвременната организация се явяват преди всичко в самите
участници. Първата реална форма на конфликт се очертава между мениджър и
контрольор и по своята същност е с определен амбивалентен[3;137] характер.
Развитието на този конфликт е свързано с редица условия, както външни като връзки с
клиенти, доставчици и държавни институции, така и с вътрешни като сътрудници,
персонал и лица с контролни функции. Анализът на тези взаимоотношения целенасочва
разрешаването на проблемите до отношението на всички засегнати страни към
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властовия ресурс и съобразно своята ангажираност в и към организацията вменяването
на конкретни правомощия.
Разглеждайки ответната страна - лицата, натоварени с контролни функции също
са едно тлеещо огнище на скрит конфликт[4;491]. Опасност за неговото задълбочаване
могат за причинят няколко фактора.
Първо. Твърде рядко в съвременната практика могат да се посочат случаи, в
които намирането на критичната точка за ефективност на контролния апарат да съвпада
с желаната от организацията, или казано по друг начин реалният контрол да е
обективен израз на градивна критика и метрифицирана истина.
Второ. Нестабилната икономическа среда провокира относителна неустойчивост
както в организационните структури, така и в състоянието на организационното
поведение и култура. Социалната сеизмичност рефлектира и върху осъзнатата нужда от
контрол и от тук социалният статус на лицата, занимаващи се с контрол е твърде
нестабилен. Именно това е причината в състояние на стрес във високо конфликтогенна
среда да се вменява на тези лица ролята на организационна производствено икономическа съвест.
Трето. Съществува неуточненост и по отношение на мястото и ролята на
контрольора в процеса на целеполагане и в последствие на вземане на решения. В полза
на организационната ефективност е в групата на правомощия, делегирани на
контрольорите да не се вменяват такъв род дейности.
От написаното в този ред на мисли може да се каже, че за ефективна работа на
контролния апарат са нужни високо позициониране в управленската йерархия и
възприемането на тази дейност не като контролно-ревизионна, а като консултантскоинформационна към висшия мениджмънт.
Твърде интересно е да се отбележи, че конфликти се регистрират при
установяване на отклонения, но и в доста по-ранни стадии от управленския цикъл, а
именно при формулирането на организационни цели.
Доста странно парадоксално звучи факта, че организационни цели се реализират
успешно тогава, когато формулировката им не е твърде прецизна[5;79]. От управленска
гледна точка това намира обяснение във възможността стратегически ориентираната
организация да адаптира към условията, както стратегията си, така и самите цели. От
гледна точка на контрола задаването на целевата функция и системата от ограничения е
добре да се тълкува в посока не преодоляване на бариери, а оптимизиране на условия.
Тук ролята на контрольора съвместява ролята на вътрешен консултант и същевременно
на конструктивен опонент. Повишаването на ефективността в процеса на целеполагане
е възможност за обезпечаване на прозрачност и съгласуваност между плановите
показатели и като правило подобряване на организационния климат и култура.
Висока конфликтогенност съдържа процеса по провеждането на организационна
инвестиционна политика. Традиционно в правомощията на контролния апарат влиза и
мониторинга на организационна ефективност, обоснована на инвестиционна
целесъобразност. Критичният анализ на всяко инвестиционно предложение, провеждан
от страна на висшия мениджмънт с обезателното участие на контрольор, или му
вменява свойства на вярно решение или мотивирано го отхвърля. В по-голямата си част
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предложенията са свързани с нови технологии, оборудване или информационни
продукти, включително различни типове системи. В този аспект може да се разглеждат
в повечето случаи споделени в научната литература от практиката както последни
образци на ERP-системи, така и най-вече процеса по разработване и внедряване на
Балансирани карти за оценка във всичките им разновидности в ролята на водещ модел
от системите за управленски контрол.
За внасяне на яснота по отношението на наличието на огнища на евентуални
конфликти в процеса по моделиране и въвеждане на БКО в организационното развитие
трябва да се отчетат определени фактори за успеха: лица инициатори и двигател на
процеса, лице в ролята на “главен архитект 1 ”, фиксиране на граници на процеса,
включително и като време. Макар, че съществуват няколко основни разновидности на
БКО[6;86] анализът възприема като обект на изследване Стратегическите балансирани
карти. При субектната страна поради очакване на промени във функционалните
приоритети, разглеждани като съотношение управление и контрол, отново се
разглеждат ролята на мениджъра и контрольора.
Мениджърската позиция при разработване и въвеждане на БКО се свързва с
преди всичко с възможността да разполага с основната инициатива и да е своеобразен
двигател на процеса при положение, че се залага в картата организационния успех за
следващите 5-10 години. Разглеждането на въпроси от стратегическо естество и
обвързването им с конкретно решение е акт на колективна дейност, независимо от
посоката, инициираща предложението за решение. Въпреки своя колективен характер
основната тежест за решението е на мениджъра и екипа му. В тези ситуации се
подхожда не към детайлите на изпълнение, а към обобщаване на всички операции и
детайли в единен процес по развитие. По друг начин казано, консолидирането на
процеса на организационно усъвършенстване и процеса по внедряване на БКО се
превръщат в две страни на един стратегически процес, в който никой не може да снеме
отговорността като основно мениджърско правомощие. Стратегическите карти са
модел с доказана полифункционалност, които дават на всеки добър мениджър
възможности, ако може и е в състояние да ги използва[7;77-88], да управлява
организационната ефективност и развитие.
В процеса по внедряване на системи за управленски контрол по отношение на
ролята на контрольора прави впечатление, че с всеки по-нов и усъвършенстван модел
кръга на правомощия се увеличава. Не прави изключение и внедряването на БКО от
констатираната тенденция. Анализирайки концептуалното усъвършенстване на
управленския контрол и конкретни модели се наблюдава процес по увеличаване на
организационните потребности, от което произтича и нарастване на изискванията към
контролния апарат.
В много съвременни организации все още не се разграничава контролинг от
контролиране, а как може да се мисли за създаване и прилагане на по-нови концепции и
По тази тема има проведено обемно изследване, инициирано от американски консултантски фирми и
Бизнес школата на Харвардския университет за периода 1997-2000г. включително. Резултатите са
свързани с над 1000 организации, в които са вменени качаства на “главен архитект” - 60% изпълнителен
директор, 24% икономически директор, 12% мениджър по технологии и иновации и 4% други лица.
1
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модели на модерно поведение. Ролята на контрольора повече или по-малко се състои в
организирането на отчетни данни или анализ върху резултати, като на тази база се
обсъждат бюджети за бъдещи периоди. Тази ситуация не може да се възприеме като
удовлетворителна, доколкото тя приравнява ролята на съвременния контрол до
управление на цифри и способства за развитие на съмнения и от там на задълбочаване
на недоверие към характера и качествата на организационния климат, в който не е
възможно да се формират творчески настроени и мотивирани сътрудници. В този план
така възприемания управленски контрол и неговите системи в началото на ХХІ-ви век
при развитие на технологии и модели като БКО, увеличават риска всичко това да се
възприема като ненужни разходи, от които е разумно да се откаже всяка организация.
Съответствие между тази роля и идеалния образ на контрольора е твърде трудно
да се намери дори при изграждане на нестандартни сценарии за организационен успех.
Все по-голяма част от правомощията на лицата, занимаващи се с контрол се осмислят
не толкова с анализ на отчети и интерпретация в бюджет, колкото с помощта на
контролираните показатели да актуализира целевите ориентири и системата от
мотиватори.
Тази характеристика вменява на контрольора най-вече качествата на вътрешен
консултант. В този вид хората налагащи както новия прочит на концепцията за
управленски контрол, така и най-новите му системи като бюджетни рамки, ERPII и
БКО провокират интензивно организационно усъвършенстване и формирането на
ефективна организационна култура. Нарастващата значимост на съвременния контрол
прибавя още един щрих в правомощията на контрольора – да овладее изкуството на
общуване и да доведе аналитичните си способности да съвършенство, дори когато
трябва да преформулира абстрактни виждания в икономически обоснована реалност,
или задължителната компетентност в социално значима позиция.
В този контекст, ретроспективният преглед на еволюцията на теоретичните
разработки и концептуалното усъвършенстване на фона на все по-успешните модели
доказва, че е необходимо да се направи още една стъпка от контрольорите, за да станат
равноправни партньори с ефективните мениджъри и се постигне относителна
функционална равнопоставеност. За реализацията на тази задача пред контрольорите
стои нуждата не само да са проводник на стратегически цели, но и да превръщат
теоретично разработените планове в стратегически действия. Логиката на споменатата
трансформация е в унисон с усложняването на съвременните научни схващания за
управленския контрол[8;179]. А неговите системи, и най-вече балансираните карти се
явяват метод не само за организационно усъвършенстване, но и за кардинална промяна
на статута на контрольора и реално институционализиране на контролния апарат.
От написаното дотук могат да се направят изводи в два пласта – първия по-скоро
в практична насока, за влиянието и особеностите на взаимоотношенията между
системи за управленски контрол и появата на конфликтогенност и втория по-скоро
теоретичен, по отношение на намирането на критични и допустими граници на
контролирани и регулирани, но на-вече балансирани взаимоотношения между
основните управленски функции.
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Първо. Архитект на процеса по разработване и внедряване на стратегическа БКО
трябва да е лице, имащо качества на модератор, посредник в диалога между целия
персонал на организацията по въпросите на комуникациите, формулирането на цели и
организирането на адекватна мотивационна система.
Второ. Дори в контекста на възприемането на БКО като видоизменен модел на
Теорията на Заинтересованите страни за конфликт или дилема - управление или
контрол не може да се говори. Верен, удовлетворяващ резултат една съвременна
стратегически ориентирана организация може да получи само при рационален баланс
между двата процеса, при условия, че този интелектуален акт се осъществява в
контролно-управленски модел като БКО, провеждащ уникален процес на максимална
оптимизация за всяка организация.
Трето. Възможността да се контролира организационната конфликтогенност е
едно ново предизвикателство за управленския контрол и неговите системи, която не
гарантира пълното й игнориране, но предполага поне частичен успех в този план на
процеса по тяхното разработване и внедряване.
Четвърто. Появата на конфликтогенността в развитието на съвременната
организация е индикатор за нуждата от балансирано и ефективно преосмисляне на
взаимоотношенията между проявите на основните управленски функции и сериозен
знак за задълбочаващо се търсене на оптимални възможни решения по този
фундаментален въпрос, както от страна на висшия мениджмънт, така и от
представители на консултантските среди.
За контакти : Евгений Стоянов / evg_stojanov@abv.bg / 0888 535 929
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Възможност за използване на средно-абсолютно отклонение за
изчисляване на риска в CAPM
проф. д-р Радослав Цончев, Красимир Костенаров, УНСС

Possibility to use mean – absolute deviation to calculate risk in capm
prof. Radoslav Tsonchev, Krasimir Kostenarov, UNWE
Резюме: В доклада представяме вариант за изчисляване на бета коефициента в
CAPM чрез използването на средно-абсолютно отклонение. Целта е да се получи
коефициент бета, който да може да се използва на пазари с висока волатилност и
добре изразена асиметрия на доходността на акциите. По-високата адекватност на
коефициента установяваме чрез тестването му по два метода на линейна регресия.
Чрез регресията измерваме силата на връзката между бета и очакваната доходност
и сравняваме получените резултати с традиционния бета коефициент и
едностранния бета коефициент предложен от Естрада. Емпиричното проучване е
извършено върху данни от акции търгувани на Българска фондова борса.
Ключови думи: beta, D-beta, CAPM, downside risk, absolute deviation
JEL класификация: G10, G12
Целта на настоящата разработка е да се коригира коефициента бета използван в
традиционния модел CAPM на Sharpe (1964), Lintner (1965) и Mossin (1966). За да има
смисъл тази модификация трябва да постигне по-голяма точност при използването на
този коефициент за прогнозиране на очакваната доходност на акциите. В разработката
предлагаме възможност за изчисляване на коефициента бета, при която за изчисляване
на риска вместо стандартно отклонение (дисперсия) и ковариация се използва средноабсолютно отклонение и ковариация, формулата на която се подчинява на правилата на
изчисляване на средно–абсолютното отклонение. Резултата от новата формула за
изчисляване на бета се сравнява с два други начина на изчисляване на коефициента. На
първо място сравнението се извършва с традиционния бета коефициент. На второ място
се сравнява с бета коефициент изчислен на база едностранното изчисляване на риска,
който е представен от Estrada (2000, 2002).
Традиционно рискът на актив i взет самостоятелно се измерва чрез стандартното
отклонение на неговата доходност:
(1) σ i =

1 n
2
∑ (Rit − µ i )
n t =1

където:
Ri - възвръщаемост на актив i;

µi - средната доходност на актив i;
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Когато активът i е един от множество активи в напълно диверсифициран
портфейл, рискът се измерва чрез неговата ковариация с пазарния портфейл:
(2) cov iM =

1 n
∑ (Rit − µ i )(RMt − µ M )
n it =1

където:
coviМ е ковариацията на актив i с пазарния портфейл M;
RМ е доходността на пазарния портфейл М;

µ М е средната доходност на пазарния портфейл М.
Ако нормираме ковариацията спрямо дисперсията на пазара се получава
традиционния бета коефициент.
1 n
∑ (Rit − µ i )(RMt − µ M )
n t =1
(3) β i =
1 n
∑ ( RMt − µ M ) 2
n t =1
Възможно е рискът на актива да се изчисли и по друг, алтернативен метод.
Такъв метод има предложен още от Markowitz (1959). Това е метода с използване на
ляво отклонение и лява дисперсия (downside) вместо стандартно отклонение и
дисперсия за математическо описание на риска. Лявото отклонение може да се запише
със следните формули:
(4) σ i− =

1
n

n

∑ [(min(R
t =1

it

− µ i ,0)) 2 ] ,

Където:

σ i− е лявото отклонение,
min( Ri − µ i ,0) означава, че се взимат само стойностите на Ri − µ , който са помалки от 0 или изобразено графически, които се намират вляво от 0.
Чрез използването на ляво отклонение може да се изчисли лява ковариация и
съответно бета коефициент. Този подход е използван от Estrada (2000, 2002) за
изчисляване на бета коефициент, който той нарича D-beta (Downside beta). Лявата
полуковариация можем да представим с формулата:
−
(5) cov iM
=

1 n
∑ [min(Rit − µ i ,0). min( RMt − µ M ,0)]
n t =1

Съответно D-бета изписано с правилата на лявото отклонение изглежда по
следния начин:
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(6) β iD =

−
iM
2−
M

cov

σ

=

1 n
∑ [min(Rit − µ i ,0). min( RMt − µ M ,0)]
n t =1
1
n

n

∑ [(min(R
t =1

Mt

− µ M ,0)) 2 ]

Ако се опитаме да използваме различен начин за изчисляване на риска, то е
логично да получим още методи за изчисляване на бета коефициента. Един такъв метод
е метода на абсолютното отклонение, който ще отбележим с AD.
n

(7) AD =

∑R
t =1

it

− µi

n

Характерно за този метод е, че вместо да използва повдигането на квадрат, за да
се неутрализират отрицателните стойности на отклоненията, той използва поставянето
на отклоненията в модул.
Чрез използвайки на аналогична логика може да се дефинира и ковариацията с
използване на абсолютно отклонение, която ще отбележим с Acov iM :
(8) A cov iM =

1 n
∑ Rit − µ i . RMt − µ M
n t =1

Оттук бета коефициентът с използване на абсолютното отклонение и
абсолютната ковариация придобива вида:
1 n
∑ Rit − µ i . RMt − µ M
n t =1
A
(9) β =
1 n
2
RMt − µ M
∑
n t =1
По този начин моделът CAPM може да придобие следните форми с
използването на различните бета коефициенти:


(10) Е ( Ri ) = R f + MRP.β i ,



(11) Е ( Ri ) = R f + MRP.β iD ,



(12) Е ( Ri ) = R f + MRP.β iA ,

Разликите в трите предложени форми на модела се намират само по отношение
на начина на изчисляването на бета коефициентите.
Методи на сравняване на резултатите
Целта, която преследваме, е да се определи кой от начините на изчисляване на
бета коефициента дава най-добро описание на връзката между риска на акцията и
нейната очаквана доходност. За това е особено важно да се потърси метод, който да
измери дали бета коефициентът, изчислен с помощта на абсолютното отклонение, дава
по-добро описание на зависимостта риск – очаквана доходност в сравнение с
традиционната бета и D-бета. За целта ще използваме два метода:
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1. Първият метод се използва от Estrada за сравняване на степента, в която Dбета e в състояние да обясни промените в получената историческа доходност на
изследваните акции. След това получените резултати се сравняват с аналогично
проучване, но направено с традиционния бета коефициент. Съпоставянето на
получените резултати дава основание да се направят изводи за използваемостта на
предложения от Estrada коефициент D-бета. Същността на метода е изложен в
следващите няколко стъпки:
Изчисляваме доходността на всяка една от изследваните компании по

•
формулата:

Ri =

(13)

Pt − Pt −1
*100
Pt −1

където,
Ri е доходността за компания i;
Pt е цената на акцията в края на период t.
•
Изчисляват се следните коефициенти за всяка една акция: традиционен
бета коефициент на Sharp, D-бета на Estrada и бета изчислен с помощта на абсолютното
отклонение;
•
Съставя се линейно уравнение за извършване на регресионен анализ,
което има вида:

Ri = α1 + α 2 RFi + e ,

(14)

където:

Ri

е доходността на компания i;

α 1 , α 2 са коефициенти на регресията;

RFi

е рисковия фактор (в рисковия фактор последователно се замества
коефициентът бета, изчислен по всеки един от трите изследвани начина);
e е случайна грешка.
Като независима променлива (рисков фактор) последователно в регресионното
уравнение ще бъдат замествани бета, D-бета и бета изчислена с помощта на
абсолютното отклонение.
Така получените редове от данни се подлагат на регресионен анализ. Целта на
анализа е да се проследи стойността на коефициента на детерминация (R2) при
различните бета коефициенти. R2се движи в границите от 0 до 1. При стойност 0
способността на независимата променлива (бета коефициента) да опише поведението
на зависимата (доходността на акцията) е 0%; при стойност 1 поведението на
зависимата променлива се описва перфектно от модела. Сравняването на коефициента
на детерминация при различните бета коефициенти ни дава възможност да ги подредим
съобразно стойностите на R2. По този начин може да се направи извод за степента, в
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която бета коефициентът описва промените в очакваната доходност и да се предпочете
един от вариантите за изчисляване на бета като най-добър.
2. Вторият метод, който ще използваме е метод използван за доказване на
връзката между очакваната доходност и систематичния риск. Той се прилага и тества
на исторически данни от редица автори, като е добре описан в Jensen (1968; 1969), също
описан и критикуван в Black, Jensen и Scholes (1972). Метода се основава отново на
регресионен анализ, но конструкцията на регресионното уравнение и тълкуването на
резултатите използват различен подход.
За да изясним същността на модела нека разпишем отново уравнението на
CAPM, но представено по този начин:
(15) R 'i = MRP.β i
Където:

Pt − Pt −1
− Rf
Pt −1
- това равенство представлява доходността на акция i в
периода t намалена с безрисковата доходност в периода t и се нарича допълнителна
доходност (excess returns). Допълнителната доходност е доходност за инвеститора над
безрисковата доходност;
R'i =

Rf

e безрисковата доходност;

MRP - допълнителната доходност от пазарния портфейл или пазарната рискова
премия.

β i - бета коефициент на акцията i.
Уравнението което се използва за регресията е линейно и има вида:
(16) R 'i = y 0 + y1 β i + ei
Където;
R'i представлява допълнителната доходност за определен интервал от време;

y1 представлява оценка на систематичния риск, която се дава като разликата
между пазарната доходност и безрисковата доходност. Регресионният анализ дава
оценка на този коефициент, който математически представлява наклона на графиката
на линейното уравнение. Ако CAPM е коректен то тогава y1 трябва да има стойности
равни на пазарната рискова премия (разликата между пазарната доходност и
безрисковата доходност.

β i представлява бета коефициента.
y0 е статистичеки коефициент от регресионното уравнение. Той представлява
разстоянието от абсцисата на координатната система до пресечната точка на графиката
на линейното уравнение с ординатата. Имайки предвид формата на уравнението на
CAPM представено в (15), този коефициент трябва да бъде равен на нула. На практика
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регресионния анализ ни дава оценка на коефициента y0 . Тази стойност може да се
използва за доказване на достоверността на оценката на CAPM. Ако коефициентът е
равен на нула или има стойности близки до нула се приема, че оценката на бета
коефициента е статистически значима и може да се приеме за достоверна. Ако
стойностите на y0 се различават в значителна степен от нула, то тогава оценката на бета
коефициента може да бъде неточна и е добре да се приложат допълнителни методи за
доказване на достоверността на оценката на бета коефициента.
Емпирично тестване на бета коефициентите
За емпиричния тест се нуждаем от бета коефициентите изчислени по трите
начина представени по нагоре в доклада. След това на регресионен анализ ще
подложим резултатите от изчисляването на бета коефициентите. Регресионния анализ
извършваме с програмния продукт SPSS 16.0. Използваме вградения в програмата
инструмент за осъществяване на еднофакторна линейна регресия. Теста се извършва
върху акции на компании търгувани на БФБ. Първоначално разполагаме със следните
данни:

Цени на акциите на компаниите на БФБ за периода 01.01.1999 до
30.06.2009. Данните с които разполагаме са цените за отваряне, затваряне, най-ниска,
най-висока и изтъргуван обем акции за всеки работен ден. Данните се взимат от
графичния оператор действащ на сайта на БФБ.
При тестването на резултатите сме използвали следните допускания и правила
при работата с емпиричните данни:
1. Избираме период на изследването: 01.01.2005 – 19.06.2009. Това е
целесъобразно, защото след 2005 година разглежданите компании имат сравнително
пълни редове с данни.
2. Компаниите, който подлагаме на анализ, са 40 на брой. Това са компаниите, с
акциите на които са сключвани сделки в най-много дни на фондовата борса за периода
от 2005 до 2008 година. Тази компании са представени в таблица 1.
3. За изчисляването на бета коефициентите ще използваме седмичната доходност
на акциите на избраните компании. Насочваме се към седмичната доходност поради
следните причини: 1. Ако използваме месечна доходност, редовете от данни, който ще
можем да използваме са твърде къси. По този начин статистическата грешка, която ще
се получи ще бъде твърде голяма. Съответно резултатът от изследването няма да бъде
надежден; 2 Ако използваме дневни данни статистическата грешка отново е прекалено
голяма поради високата дневна волатилност на акциите. В този случай допълнителен
проблем представляват дните, в които акцията не е търгувана. При използването на
седмични данни, според нас, тези проблеми са налични в по-ниска степен. Поради тази
причина смятаме, че на седмични данни биха се получили най-надеждни резултати.
4. Изчисляването на седмичната доходност се подчинява на следните правила:
•
Използват се цените на акциите на изследваните компании за всеки
последен работен ден на седмицата. Обикновено това е петък, но понякога, когато
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петък е почивен ден това може да бъде четвъртък или сряда. Ако последният работен
ден от седмицата е събота, тогава той се приема за последен ден от седмицата.
Таблица 1. 40-те компаниии участващи в изследването
Код
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

PETHL
ALBHL
DOVUHL
IHLBL
BHC
CENHL
SFARM
HIKA
GAMZA
LEV
CCB
ALB
NEOH
ALUM
ORGH
HIMKO
BIOV
MCH
POLIM
PET
HUG
KREM
HSOF
SEVTO
ZLP
BULSTH
ELTOS
PAMPO
AROMA
SKELN
EMKA
BMREIT
FZLES
TOPL
DEKOT
ELHIM
KTEX
BALKL
SLB
KDN

Име на компанията

Синергон Холдинг АД - София
Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена
Доверие Обединен Холдинг АД-София
Индустриален Холдинг България АД-София
Българска Холдингова Компания АД-София
Стара планина Холд АД-София
Софарма АД-София
Индустриален Капитал Холдинг АД-София
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
ИД Златен лев АД-София
ТБ Централна кооперативна банка АД-София
Албена АД-к.к. Албена
Неохим АД-Димитровград
Алкомет АД-Шумен
Оргахим АД-Русе
Химко АД-Враца
Биовет АД-Пещера
М+С хидравлик АД-Казанлък
Полимери АД-Девня
Петрол АД-София
Холдинг Кооп-Юг АД-София
Кремиковци АД-София
Холдинг Света София АД-София
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък
Златни пясъци АД-Варна
Ютекс Холдинг АД-София
Спарки Елтос АД-Ловеч
Пампорово АД-Смолян
Арома АД-София
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна
ЕМКА АД-Севлиево
БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София
Фазерлес АД-Силистра
Топливо АД-София
Декотекс АД-Сливен
Елхим Искра АД-Пазарджик
Катекс АД-Казанлък
Балкан АД-Ловеч
Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг
Капитан Дядо Никола АД-Габрово

•
При изчисляване на доходността на акциите използваме цената на
затваряне в последния работен ден от седмицата.
•
Когато в последния работен ден от седмицата няма направена сделка се
взимат данните от предишния ден, в който има извършена сделка с акцията.
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Стойностите на бета коефициентите и доходността на акциите са представени в
таблица 2. Тези стойности са входящите величини, които ще използваме за
провеждането на тестовете чрез регресионния анализ.
Таблица 2. Стойности на коефициентите бета ( β i , β iD , β iA ) и на доходността на
компаниите на седмична база ( Ri )

Име на компанията

Синергон Холдинг АД - София
Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена
Доверие Обединен Холдинг АД-София
Индустриален Холдинг България АД-София
Българска Холдингова Компания АД-София
Стара планина Холд АД-София
Софарма АД-София
Индустриален Капитал Холдинг АД-София
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
ИД Златен лев АД-София
ТБ Централна кооперативна банка АД-София
Албена АД-к.к. Албена
Неохим АД-Димитровград
Алкомет АД-Шумен
Оргахим АД-Русе
Химко АД-Враца
Биовет АД-Пещера
М+С хидравлик АД-Казанлък
Полимери АД-Девня
Петрол АД-София
Холдинг Кооп-Юг АД-София
Кремиковци АД-София
Холдинг Света София АД-София
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък
Златни пясъци АД-Варна
Ютекс Холдинг АД-София
Спарки Елтос АД-Ловеч
Пампорово АД-Смолян
Арома АД-София
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна
ЕМКА АД-Севлиево
БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София
Фазерлес АД-Силистра
Топливо АД-София
Декотекс АД-Сливен
Елхим Искра АД-Пазарджик
Катекс АД-Казанлък
Балкан АД-Ловеч
Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг
Капитан Дядо Никола АД-Габрово

βi
0.86
0.79
0.65
1.00
0.68
0.98
0.86
1.12
0.87
0.24
1.29
1.06
0.94
1.21
1.19
1.08
0.60
0.66
1.16
0.30
0.33
0.53
0.45
0.90
0.71
0.42
0.77
0.48
0.76
0.60
0.48
0.79
0.85
1.02
0.86
0.90
0.77
1.15
0.93
0.96

β iD
0.93
0.82
0.74
1.01
0.67
1.03
0.83
1.22
0.86
0.39
1.20
1.00
0.94
1.21
1.09
0.98
0.56
0.81
0.88
0.65
0.61
0.99
0.82
1.12
0.73
0.96
0.95
0.72
1.05
0.58
0.78
1.06
0.82
1.24
1.04
1.18
1.02
1.14
1.17
1.12

β iA
1.07
1.06
1.08
1.11
0.88
1.21
0.95
1.61
1.19
0.60
1.38
1.17
1.10
1.49
1.37
2.10
1.00
1.04
1.58
1.02
1.16
1.54
1.13
1.73
0.99
1.56
1.26
1.44
1.25
0.91
0.92
1.23
1.32
1.22
1.35
1.39
1.32
1.74
1.53
1.27

Ri
-0.1%
-0.2%
0.2%
0.1%
0.0%
0.6%
0.3%
1.2%
-0.3%
0.0%
0.1%
-0.1%
0.4%
0.2%
0.7%
0.5%
-0.1%
0.8%
0.4%
0.6%
0.8%
-0.4%
0.4%
0.7%
-0.4%
1.3%
0.6%
-0.1%
1.1%
0.5%
0.6%
0.4%
0.5%
0.7%
0.4%
0.7%
-0.1%
0.6%
0.2%
-0.1%
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Резултати от емпиричните тестове
1. Изследване на коефициента на детерминация (R2)
В таблици 3, 4 и 5 сме проследили промяната на коефициента на детерминация,
когато като независими променливи в уравнението на регресията показано в (14) се
заместват по отделно трите бета коефициента. Коефициентът на детерминация (R2) на
традиционния коефициент бета ( β i ) има размер от 0.003. Това показва, че връзката
между β i и доходността на акцията в разглеждания период е много ниска.
Коефициентът на детерминация на бета изчислена с помощта на ляво отклонение е
0,079 или 7.9%. Все още R2 има много ниска стойност, но трябва да се отбележи
значителния ръст на коефициента. Това означава, че степента в която промените в
доходността на акциите могат да се обяснят с промени в стойността на β i нараства.
Най-съществен интерес тук представляват резултатите по отношение на бета
коефициента изчислен с помощта на абсолютното отклонение. Коефициентът на
детерминация има стойност от 0.084 или 8.4%. Той има по-висока стойност от R2 на
D

β iD . Това означава, че от трите коефициента бетата изчислена с помощта на
абсолютното отклонение има най-висока връзка с промените на доходността на
акциите.
Таблица 3: Коефициент на детерминация (R2) при традиционния бета коефициент β i
Независима

Стандартна грешка на
2

прменлива

R

R

βi

,054a

,003

оценката
,0043

Таблица 4: Коефициент на детерминация (R2) при бета изчислена с помощта на ляво
отклонение β iD
Независима

Стандартна грешка на
2

прменлива

R

R

β iD

,281a

,079

оценката
,0041

Таблица 5: Коефициент на детерминация (R2) при бета изчислена с помощта на
абсолютно отклонение β iA
Независима

Стандартна грешка на
2

прменлива

R

R

β iA

,290a

,084

оценката
,0040
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Въпреки че наблюдавахме съществен ръст в способността на β i да обясни
промените в доходността на акциите, все още стойностите са прекалено ниски. Една
възможна причина за това е ниската ликвидност на компаниите. За да тестваме подобна
хипотеза ще повторим регресията, но този път като използваме само 20-те найликвидни компани от извадката1. За целите на изследването за ликвидна компания се
приема тази, която има повече дни със сключени сделки с нейни акции. Резултатите са
A

представени в таблици 6, 7 и 8. Коефициентите на детерминация за β i , β i и β i са
съответно 0.052 (или 5.2%), 0.161 (или 16.1%) и 0.185 (или 18.5%). Забелязва се
значително повишаване на R2 при всички варианти на бета коефициента. Въпреки това
стойност от 18.5% все още е ниска (обикновено се търсят стойности около 45% и повисоки2).
D

A

Таблица 6: Коефициент на детерминация (R2) при традиционния бета коефициент β i
при 20 компании
Независима

Стандартна грешка на
2

прменлива

R

R

βi

,228a

,052

оценката
,0039

Таблица 7: Коефициент на детерминация (R2) при бета изчислена с помощта на ляво
отклонение β iD при 20 компании
Независима

Стандартна грешка на
2

прменлива

R

R

β iD

,401a

,161

оценката
,0037

Таблица 8: Коефициент на детерминация (R2) при бета изчислена с помощта на
абсолютно отклонение β iA при 20 компании
Независима

Стандартна грешка на
2

прменлива

R

R

β iA

,430a

,185

оценката
,0036

Тук сме длъжни да отбележим, че намаляването на броя на компаниите ще окаже влияние върху
точността на статистическите пресмятания. За съжаление, размерът на БФБ е такъв, че дори 40-те найликвидни компании показват значителна разлика в ликвидността си. Въпреки това сме на мнение, че
този тест има стойност и трябва да се извърши, поради което сме го показали в доклада.
2
Estrada, J. The Cost of Equity in Emerging Markets: a downside risk approach, Emerging Markets Quarterly,
2000, pp.19-30
1
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Таблица 9: Стойности на допълнителната доходност и бета коефициентите.

Име на компанията

Синергон Холдинг АД – София
Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена
Доверие Обединен Холдинг АД-София
Индустриален Холдинг България АД-София
Българска Холдингова Компания АД-София
Стара планина Холд АД-София
Софарма АД-София
Индустриален Капитал Холдинг АД-София
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
ИД Златен лев АД-София
ТБ Централна кооперативна банка АД-София
Албена АД-к.к. Албена
Неохим АД-Димитровград
Алкомет АД-Шумен
Оргахим АД-Русе
Химко АД-Враца
Биовет АД-Пещера
М+С хидравлик АД-Казанлък
Полимери АД-Девня
Петрол АД-София
Холдинг Кооп-Юг АД-София
Кремиковци АД-София
Холдинг Света София АД-София
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък
Златни пясъци АД-Варна
Ютекс Холдинг АД-София
Спарки Елтос АД-Ловеч
Пампорово АД-Смолян
Арома АД-София
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна
ЕМКА АД-Севлиево
БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София
Фазерлес АД-Силистра
Топливо АД-София
Декотекс АД-Сливен
Елхим Искра АД-Пазарджик
Катекс АД-Казанлък
Балкан АД-Ловеч
Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг
Капитан Дядо Никола АД-Габрово

βi
0.86
0.79
0.65
1.00
0.68
0.98
0.86
1.12
0.87
0.24
1.29
1.06
0.94
1.21
1.19
1.08
0.60
0.66
1.16
0.30
0.33
0.53
0.45
0.90
0.71
0.42
0.77
0.48
0.76
0.60
0.48
0.79
0.85
1.02
0.86
0.90
0.77
1.15
0.93
0.96

β iD

β iA

0.93
0.82
0.74
1.01
0.67
1.03
0.83
1.22
0.86
0.39
1.20
1.00
0.94
1.21
1.09
0.98
0.56
0.81
0.88
0.65
0.61
0.99
0.82
1.12
0.73
0.96
0.95
0.72
1.05
0.58
0.78
1.06
0.82
1.24
1.04
1.18
1.02
1.14
1.17
1.12

1.07
1.06
1.08
1.11
0.88
1.21
0.95
1.61
1.19
0.60
1.38
1.17
1.10
1.49
1.37
2.10
1.00
1.04
1.58
1.02
1.16
1.54
1.13
1.73
0.99
1.56
1.26
1.44
1.25
0.91
0.92
1.23
1.32
1.22
1.35
1.39
1.32
1.74
1.53
1.27

R'i
-0.18%
-0.24%
0.08%
0.06%
-0.11%
0.54%
0.17%
1.15%
-0.35%
-0.12%
0.06%
-0.13%
0.36%
0.10%
0.67%
0.38%
-0.22%
0.69%
0.36%
0.54%
0.74%
-0.43%
0.30%
0.58%
-0.46%
1.18%
0.52%
-0.19%
1.07%
0.38%
0.52%
0.34%
0.42%
0.64%
0.36%
0.64%
-0.21%
0.52%
0.08%
-0.17%

2. Изследване на коефициентите на регресионното уравнение.
Втория тест, който ще приложим се базира на уравнения (15) и (16). При
конструирането на модела работим с безрискова доходност от 4.1%, която се получава
като средноаритметичната доходност на тримесечните ДЦК емитирани от
министерство на финансите за период от една година. Средната пазарна доходност, с
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която работим е 32.4%. Тази стойност използваме при анализа в уравнение (15).
Пазарната доходност се измерва чрез индекса Sofix. Периодът за изчисляване е от
началото на 2001 година до средата на 2009. Методът на изчисляване е средно
аритметичната на годишната доходност на Sofix за всяка година. Тъй като за 2009
година използваме стойностите на индекса за полугодието, приемаме че доходността на
Sofix за 2009 година ще бъде равна на удвоената доходност от първите 6 месеца.
Нека припомним регресионното уравнение (15):
R'i = y 0 + y1 β i + ei
Данните с които разполагаме са за R'i и β i и са представени в таблица 9.
Последователно в уравнението заместваме всеки един от различните начини на
изчисляване на бета коефициента. Условията за достоверност на изследваното
уравнение (14) е коефициентът y0 в регресионното уравнение да бъде равен или
достатъчно близък до 0 и коефициентът y1 да бъде равен или достатъчно близък до
пазарната рискова премия. Пазарната рискова премия е в размер от 28.3% (32.4%-4.1%).
В таблици 10, 11 и 12 са изведени резултатите за коефициентите y0 и y1 .
Коефициентът y0 има стойност от 0,052, 0.550 и 0.463 съответно за трите варианта на
изчисляване на бета коефициента. Тези стойности не са равни на 0 и в последните два
случая значително се отличават от 0. Коефициентът y1 при анализа с традиционната
бета има стойност 0.032, което е доста далеч от реализираната пазарна рискова премия
(0.283). От друга страна y1 за другите два начина на изчисляване на бета коефициета
има стойности близки до наблюдаваната пазарна рискова премия. Тези стойности са
съответно 0.266 и 0.308. Това налага извода, че според този регресионен модел,
едностранната бета и бета изчислена с помощта на абсолютното отклонение дават посилна връзка с историческите данни.
Таблица 10: Коефициенти на регресията при традиционния бета коефициент β i
y0

βi

Традиционна бета

0,052

y1

Std. Error
0,257

0,032

t

Sig.
0,842

0,201

Таблица 11: Коефициенти на регресията при бета изчислена с помощта на
абсолютно отклонение β iA
y0

β iD

Едностранна лява бета

0.550

y1

Std. Error
0.320

0,266

t

Sig.
1,722

0,093
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Таблица 12: Коефициенти на регресията при бета изчислена с помощта на
абсолютно отклонение β iA
y0

βi

A

Абсолютнa бета

0.463

y1

Std. Error
0.229

0,308

t

Sig.
2,022

0,050

Заключение
В настоящият доклад предлагаме алтернативен начин на изчисляване на бета
коефициента в модела CAPM. Различното при него е, че не използваме стандартното
отклонение и дисперсията за оценка на риска, а абсолютното отклонение. Предлагаме,
също така, изчисляване на ковариацията с използване на абсолютното отклонение,
както и на коефициента бета. В последствие изчисляваме 3 различни бета коефициента:
традиционния бета коефициент, едностранен бета коефициент предложен от Estrada и
известен като D-бета и бета коефициент изчислен с помощта на абсолютното
отклонение. Подлагаме тези три коефициента на два вида регресии, като целта ни е да
преценим кой от тях е най-подходящ за използване на БФБ. Изводите, които се налагат
са следните:
- Традиционният бета коефициент има ниска степен на използваемост на БФБ;
- Едностранният бета коефициент и бета изчислена с помощта на абсолютно
отклонение могат в значително по-висока степен да обяснят измененията в доходността
на акциите измерено чрез коефициента на детерминация (R2). Най-висок коефициент
на детерминация има предложеният от нас бета коефициент.
- Аналогични изводи както направените по-горе се налагат и при извършването
на втория вид регресия, която цели да докаже използваемостта и коректността на
моделите чрез оценката на коефициентите на регресията y0 и y1 .
- Ликвидността на компаниите е ключова за възможността да се изчислява
коректен коефициент бета.
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Оценка на липсващите стойности при финансови динамични редове
ст. ас. Деян Лазаров, УНСС

Missing data evaluation in financial time series
assist. prof. Deyan lazarov, UNWE

Abstract: The purpose of this article is to compare and evaluate a range of
procedures for imputing missing data in financial panel/time series data. A number of the
methods, e.g. MLPs and multivariate regression, are also applicable to cross-sectional data
but here they are presented in context of time series missing data problem. With the added
benefit of the availability of lagged covariates, potentially better imputations can be
performed than with just cross-sectional covariates alone. As will be seen, several of the
methods utilise this fact in order to improve imputation performance.
Keywords: missing data, financial panel, time series data, multivariate regression
imputation, AR models, EM algotithm, MPL
Въведение
В настоящата работа се прави опит да се обобщят методите за анализ и
компенсиране на липсващи стойности (ЛС), приложими при временни редове и в
частност при финансови временни редове. Някои то методите разгледани тук имат
своите аналози при редовете на разпределения, т.е. когато проблемът се разглежда в
статика. Други са приложими само за динамични редове и логиката им не позволява да
се използват при други изходни условия. Статията няма претенции за пълна
изчерпателност на методите, а по-скоро за определяне на посоките на мислене и
възможностите при работата с динамични редове.
Изложението е направено като са представени няколко основни метода за
обработка на липсващи стойности при акции, бонове и индекси.
Изключително важен мотив в избора на метод за третиране на ЛС е природата на
динамичните редове и липсите в тях. Независимо от факта, че дадения ред е във
времево развитие не трябва да се забравя, че той кореспондира с други променливи,
които е желателно да са наблюдавани при анализа на ЛС. Друга страна на проблема е
начина на поява на „дупки” в реда. Изследователя трябва да държи сметка дали те се
дължат на пропуск в събирането на информацията, на моментна липса на котировка
или на временно не предлагане на дадената ценна книга или актив на пазара или др.
При обработка на ЛС при финансови динамични редове е препоръчително да се
направи предварителна „log return” трансформация на изходните данни:
xti = log(Pti / Pt-1,i), където Pti е цената в момента t.
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Мотоди
LVCF

Описание
Последна наблюдавана стойност
(Last value carried forward imputation)
Множествено регресионно въвеждане

R1

(Multivariate regression imputation)
NP100

Множествено

непараметрично

регресионно

въвеждане

с

подвижен прозорец с ширина 100 и фактори както при R1
(Non-parametric multivariate regression imputation using a moving
window of length 100)
MARX1

Множествено авторегресионно (АР) въвеждане с лаг 1 и
фактори както при R1
(Multivariate autoregression imputation of lag 1)

AR5X

АР модел за въвеждане с лаг от 1 до 5 и фактори както при R1
(Univariate autoregression imputation of lag1 – lag5)

MLP

Многослоен персептрон (МСП) като модел за въвеждане и
фактори както при R1
(Univariate multi-layer perceptron imputation)

LVCF – Последна наблюдавана стойност
Същността на LVCF метода е, че цената Pti за иструмента i в момента t се
въвежда чрез Pti = P(t-1)i. Ако тя е неизвестна в t - 1, се използва по-ранен момент. За
прилагане на метода не се налага конструирането на модел или трансформацията на
изходните данни. Въвеждането на стойности при дадена променлива става независимо
от останалите променливи от базата данни – финансовия панел.
Силни и слаби страни.
•

Простота и бърза реализация.

•

Въведените стойности не изискват проверка.

•
Приложим към различни бази от данни, но има опасност да наруши
вътрешните зависимости в базата. Променливите могат да бъдат всякакви – метрирани,
неметрирани.
•
нелинейни.

Работи значително по-добре при линейни зависимости отколкото при

•
Съхраняване на разпределенията – слабо, но добро запазване на
моментите в разпределенията.
•

Добра устойчивост на грешки в данните.
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R1 - Множествено регресионно въвеждане
•

Използва се EM 1 алгоритъм за оценка на параметрите.

•
Оценката на tтото значение е на базата на модел с включени други
свързани променливи.
•
Въвеждането се извършва на базата на модел на взаимовръзките между
зависимата (оценяваната) променлива и всички останали известни променливи 2.
•

Препоръчва се използването на „log return” трансформация.

•

Моделът е приложим за всички борсови променливи.

•

Моделът е приложим за непрекъснати променливи.

Силни и слаби страни
•
По-комплексен метод изискващ по-големи ресурси за приложение –
техника и компетенции.
•
Приложим само за панелни данни, т.е. такива при които имаме повече от
един взаимосвързани динамични реда. Променливите по презумпция са непрекъснати.
•
Обикновено се прилага върху трансформирани данни, така че условията
за линейност, нормалност и независимост обикновено са изпълнени.
•
Способността да се съхраняват разпределенията и порядъка на значенията
е добра. Рискът да се получат нереалистични стойности (outlеirs) е минимален.
•
Важно е предварително данните да преминат през процедура за
коригиране с оглед премахването на несъответствия и грешки. В противен случай
методът дава нежелани отклонения.
NP100 - Множествено непараметрично регресионно въвеждане с подвижен
прозорец с ширина 100
•

Използва се EM алгоритъм за оценка на параметрите.

•
Оценката на tтото значение е на базата на модела на връзките с останалите
променливи.
•

Използват се всички външни променливи.

•
Въвеждането се извършва на базата на модел на взаимовръзките между
всички променливи.
•

Препоръчва се трансформация на изходните данни.

ЕМ (Expectation – Maximizaton) алгоритмът е метод за получаване на максимално-правдоподобни
оценки на параметри от непълни бази данни. Това е итеративна процедура, преминаваща през две
стъпки:
Е (Expectation) стъпка: На базата на избрания модел на взаимовръзки и наблюдаваните стойности се
оценят параметрите на модела. Оцененият модел се използва за попълване на ЛС;
М (Maximization) стъпка: Получената пълна база данни (реално наблюдавани стойности и оценки за ЛС)
се използва за повторна оценка на параметрите на модела;
Стъпки Е и М се повтарят докато параметрите на модела престанат да се променят.
2
Важно условие при анализа на ЛС е да се гради модел на основата на всички променливи в базата
данни. Така се запазва в максимална степен взаимовръзката между променливите след въвеждането.
1
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•
Моделът се оценява за всеки 100 последователни значения на зависимата
променлива.
•
Има нужда от предварителна подготовка на зависимата променлива.
Трябва да се отделят последователните стотици в отделни вектори преди началото.
•

Моделът е приложим за всички борсови променливи.

•

Моделът е приложим за непрекъснати променливи.

Силни и слаби страни.
•
Метод изискващ големи ресурси за приложение – техника и компетенции.
Прилага се бавно.
•
Приложим само за панелни данни. Променливите задължително са
непрекъснати.
•
Обикновено се прилага върху трансформирани данни, така че условията
за линейност, нормалност и независимост обикновено са изпълнени.
•
Линейността на параметрите губи своето значение ако в различен
подпериод може да има различни параметри.
•
Способността да се съхраняват разпределенията и порядъка на значенията
е добра. Рискът да се получат нереалистични стойности (outlеirs) е минимален.
•
данните.

С оглед по-добри резултати се налага предварително коригиране на

MARX1 - Множествено АР въвеждане с лаг 1
•

Използва се EM алгоритъм за оценка на параметрите.

•
Оценката на tтото значение е на базата на модела на връзките с останалите
променливи.
•

Използват се всички външни променливи и AР с лаг 1.

•

Препоръчва се предварителна трансформация на зависимата променлива.

•
Изисква се предварителна подготовка на зависимата променлива като се
раздели в подвектори от последователни значения.
•

Моделът е приложим за всички борсови променливи.

•

Моделът е приложим за непрекъснати променливи.

Силни и слаби страни.
•
Метод изискващ големи ресурси за приложение – техника и компетенции.
Прилага се сравнително бавно.
•
Приложим само за панелни данни. Променливите задължително са
непрекъснати.
•
Обикновено се прилага върху трансформирани данни, така че условията
за линейност, нормалност и независимост обикновено са изпълнени.
180

•
Прилагането върху трансформирани данни решава условията за
линейност, нормалност и независимост на входните променливи са изпълнени.
•
Способността да се съхраняват разпределенията и порядъка на значенията
е добра. Рискът да се получат нереалистични стойности (outlеirs) е минимален.
•
данните.

С оглед по-добри резултати се налага предварително коригиране на

AR5X - АР модел за въвеждане с лаг от 1 до 5 и фактори както при R1
•

Използва се EM алгоритъм за оценка на параметрите.

•
Оценката на tтото значение е на базата на модела на връзките с останалите
променливи.
•
За въвеждане на ЛС се използва комплексната информация от времевата
компонента и компонентата на взаимовръзките с останалите променливи.
•

Използват се всички външни променливи и AР с лаг 1 до лаг 5.

•

Препоръчва се предварителна трансформация на зависимата променлива.

•

Моделът е приложим за всички борсови променливи.

•

Моделът е приложим за непрекъснати променливи.

Силни и слаби страни.
•
Метод изискващ големи ресурси за приложение – техника и компетенции.
Прилага се сравнително бавно.
•
Приложим само за панелни данни. Променливите задължително са
непрекъснати.
•
Обикновено се прилага върху трансформирани данни, така че условията
за линейност, нормалност и независимост обикновено са изпълнени.
•
Прилагането върху трансформирани данни решава условията за
линейност, нормалност и независимост на входните променливи са изпълнени.
•
Способността да се съхраняват разпределенията и порядъка на значенията
е добра, дори при не коригирани данни. Рискът да се получат нереалистични стойности
(outlеirs) е минимален.
•
Методът съхранява граничните разпределения на реалните стойности
изключително добре при умерен и дори висок процент на липсващи стойности.
•
Методът дава добри резултати при не коригирани данни (данни
съдържащи грешни или нереалистични стойности, стойности, които не са от порядъка
на реда и са попаднали най-вероятно в следствие на грешка). Въпреки всичко
резултатите се подобряват след корекция.
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MLP - Многослоен персептрон
•
Оценката на tтото значение е на базата на модела на връзките с останалите
променливи
•
Моделът на мрежата се конструира на основата на взаимовръзка с всички
променливи в базата данни.
•

Въвеждането на ЛС се осъществява на основата на оценения модел.

•

Препоръчва се предварителна трансформация на зависимата променлива.

•

Моделът е приложим за всички борсови променливи.

•

Моделът е приложим за непрекъснати променливи.

Силни и слаби страни.
•
Метод изискващ големи ресурси за приложение – техника и компетенции.
Прилага се сравнително бавно.
•
Приложим само за панелни данни. Променливите не е задължително да са
непрекъснати или дори метрирани.
•
Обикновено се прилага върху трансформирани данни, така че условията
за нормалност и независимост обикновено са изпълнени.
•
Условието за линейност между зависимите и независимите променливи
не е приложимо в случая.
•

Може да има не само една зависима променлива.

•
Прилагането върху трансформирани данни решава условията за
линейност, нормалност и независимост на входните променливи са изпълнени.
•
Способността да се съхраняват разпределенията и порядъка на значенията
е добра. Рискът да се получат нереалистични стойности (outlеirs) е минимален.
•
Методът дава добри резултати при не коригирани данни, но е по-добре
предварително коригиране на данните.
Заключение
Представеното тук не изчерпва всички възможности за третиране на ЛС при
финансови панелни данни. Както е видно тук са отразени по-скоро тези варианти на
методите, които автора е видял използвани в литературата и практиката и е обобщил
мнението на използвалите ги за степен на приложимост и ефективност. Трябва да се
държи ясна сметка за това, че в емпиричния свят характеристиките и резултатността на
тези други методи се променят в зависимост от конкретната задача. За да може, обаче,
да се сравняват отделните методи и модели по отношение на работата им с ЛС, както и
да се даде на изследователя инструмент за вземане решение кои от методите да избере,
е желателно да се въведат критерии. Изборът на ясни, мотивирани и измерими
критерии за оценка на успеваемостта на методите е следваща задача пред автора. В
настоящата работа е загатнат подхода за решаване на този проблем, но той изисква
своето специално внимание.
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Базовите принципи при инвестиции в недвижими имоти
Миланов, П 1., УНСС

Basic real estate investments principles
Milanov, P., UNWE
Резюме: В началото на настоящия доклад са описани основните
характеристики на инвестициите в недвижими имоти. По-нататък са изложени
някои от основните пазарни индикатори при инвестициите в недвижими имоти.
Основен акцент е поставен върху коефициентът Цена/Наем.
Ключови думи: недвижим имот, потенциални бъдещи парични потоци,
инвестиции, пазарни индикатори, коефициент цена/наем
Abstract: This paper starts with the main characteristics of the real estate investments.
Further on a brief expose of some of the basic housing market indicators is made. The main
accent is on the Price to Rent Ratio.
Key words: real estate, potential future cash flows, investments, market indicators,
price to rent ratio
1. Въведение
Разглеждайки темата за инвестиции в недвижими имоти е редно първо да
поставим въпроса за същността на недвижимите имоти, или какво точно представляват
те. Отговорите могат да бъдат много и различни, в зависимост от научната или
професионална област, към която принадлежат тези, които отговарят. Така например за
архитектът недвижимите имоти са съвкупност от естетика и функционалност, за
конструктора те не са нищо повече от физическа структура, юристът би ги описал като
съвкупност от права и задължения, и т.н., и т.н. Всичко това е вярно и говори, че
недвижимите имоти са обект на мултидисциплинно изучаване. Съществува също така и
икономически, в частност финансово-икономически подход за тяхното изучаване и
изследване. От каква степен е неговата важност би пояснил отговорът на по-горе
зададения въпрос, а именно какво представляват недвижимите имоти? От финансовоикономическа гледна точка те представляват потенциални бъдещи парични потоци.
Като такива те са обект на голям по мащаби инвестиционен интерес.
Така поставената тема в условията на продължаваща световна финансова криза,
започнала именно от пренебрегването на някои от базовите принципи при
инвестициите в недвижими имоти, се явява като изключително актуална. Тя е обект на
изследване от световната научна общност от дълги години. От скоро това се наблюдава
и в България.
докторант Петър
Миланов,
peter.milanov@yahoo.com
1
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Настоящият доклад е с въвеждащ характери и представлява началната част на
едно бъдещо по-обширно изследване на автора в тази област.
2. Същност на инвестициите в недвижими имоти
Защо хората инвестират? Процесът на инвестиране най-елементарно може да
бъде определен като отказ от текущо потребление и влагане на определени средства в
активи, производства и т.н. Това може да се прави по две причини – очакван бъдещ
ръст в стойността на обекта на инвестиране в дългосрочен план или получаване на
периодично повтарящ се доход. Всичко това до голяма степен важи за инвестициите в
недвижими имоти. При тях доходът се получава под формата на наем, т.е. той е този
който определя природата, честотата, големината на потенциалните парични потоци.
Това налага поставянето му като водеща величина при извършването на пазарен
анализ и вземането на инвестиционни решения.
3. Базови пазарни индикатори при инвестиции в недвижими имоти
Вземането на решения за инвестиции в недвижими имоти е пряко свързано с
анализирането на няколко икономически индикатора и финансови показателя,
разработени с цел добиване ясна представа за състоянието на дадения пазар и това дали
е подходящ моментът за реализиране на подобни инвестиционни намерения. Те
отразяват най-общо казано връзката между доходите на населението, лихвените
проценти и т.н. и промените в сектора на недвижимата собственост. По-долу
разгледаните индикатори се отнасят предимно за жилищни недвижими имоти, но могат
да се използват и при анализа на нежилищните такива.
Чрез тях се получава информация за това колко достъпни за домакинствата са
недвижимите имоти, каква е степента на задлъжнялост на индивидите при покупка на
недвижим имот прочие.
Някои от основните показатели са:
- Коефициент Цена/Доход на домакинствата – най-просто казано този
коефициент отразява достъпността на домакинствата до недвижими имоти в дадена
административна област. Може да се модифицира и като отношение между средна цена
на недвижим имот и среден разполагаем доход на едно домакинство. Проследяването
му във времето показва как се променя възможността на хората да се сдобиват с
недвижима собственост. Намира най-голямо приложение в банковата дейност при
вземането на решения за отпускане на ипотечни заеми, но може да служи и като
индикатор за пазарни тенденции и вземане на инвестиционни решения
- Коефициент Депозит/Доход на домакинствата – показва каква част от
доходите си домакинствата са способни да спестяват, съответно да заделят за бъдещи
инвестиции в недвижим имот или погасяване на ипотечен заем. Проследяването във
времето на този коефициент може да индикира както опасности от изпадане в
неплатежоспособност, така и настъпване на благоприятни икономически предпоставки
за инвестиции в недвижими имоти
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В практиката се изчисляват и някои други показатели, отразяващи отношенията
на дължимите вноски по ипотечни заеми спрямо доходите на домакинствата,
стойността на ипотекираните активи и т.н.
Съществува и една друга група показатели, които отразяват промените, които
настъпват вътре в сектора на недвижимата собственост, като промените в пазарните
цени, наеми, относителни дялове и т.н. Такива показатели са:
- Относителен дял на собствените жилища – този показател дава
информация за съотношението между дела на собствените, притежавани от частни
лица жилища и дела на наетите такива. Колкото делът на собствените жилища е помалък, толкова по-благоприятни са условията за инвестиции в недвижими имоти и
обратно, големият дял на собствени жилища би означавал настъпил бум в сектора на
недвижимите имоти в следствие на социални стимули, данъчни облекчения или
кредитна експанзия, което от своя страна се свързва с повишаване дела на рисковите
заеми, висока задлъжнялост на домакинствата и т.н.
- коефициент Цена/Доход от недвижим имот (Цена/Нетен наем) –
изчислява се като се раздели цената на недвижимия имот на нетния наем (приходът от
наем, приспаднат с разходи за поддръжка, данъци и такси). Този коефициент е
универсален измерител и най-често се използва за сравнение между инвестиции в
недвижими имоти и други видове инвестиции
- Коефициент Цена/Наем – това е един от най-важните показатели,
отразяващи състоянието на сектора на недвижимите имоти и има за цел да покаже
каква цена заплаща купувачът за всяка единица получен доход от наем на годишна база.
Изчислява се като цената на даден недвижим имот се раздели на получения доход от
наем на годишна база. Проследяването му във времето може да послужи както за
предвиждане на възходи, така и за наближаващи кризи в сектора на недвижимите
имоти. При стойности на този показател, по-ниски от средно установените в
дългосрочен план, се наблюдават благоприятни условия за инвестиции в недвижими
имоти. Обратното, колкото по-високи са те, толкова по-възможен е сценарият за
предстоящ срив в цените на недвижимите имоти.
Изчисляването и проследяването на този прост показател се оказва основата за
предсказването от страна на Робърт Шилер1 на ипотечната криза в САЩ. Интересно е
да се отбележи, че година преди започване спада на цените на недвижими имоти,
стойностите на този показател в някои от най-засегнатите в момента американски
градове надминава двукратно, дори трикратно дългосрочно установените му средни
нива. Това е ясен знак, че е бил пренебрегван при вземането на голяма част от
решенията за инвестиции в недвижими имоти, които от своя страна са почивали
единствено на очакванията на инвеститорите за бъдещ ценови ръст, а не на получаване
на доход от наем.

1

Shiller, Robert, “Irrational Exuberance”, 2nd ed., Princeton University Press, 2005
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4. Възможности за приложение на коефициента Цена/Наем
Както вече стана ясно, коефициентът Цена/Наем се дефинира като пазарната
цена на жилището разделена на потенциалния годишен доход от наем. Това
съотношение е един от най-важните предупредителни сигнали за подценен или
надценен пазар на жилища. Колкото по-нисък е коефициентът Цена/Наем, толкова помалко се плаща за имота сравнено с дохода от него; колкото по-висок е Цена/Наем,
толкова по-надценен е имота. Този коефициент съответства на коефициента
Цена/Печалба при акциите.
Стойностите на индикатора могат да се използват за сравнения на определени
групи имоти или райони. При акциите са възможни различни интерпретации на
стойността на Цена/Печалба. Между 0-13, акцията или е подценена или печалбите на
компанията са в спад. Между 14-20 се смята, че цената е близка до фундаменталната
стойност. Между 21-28, акцията или е надценена или се очаква по-бърз ръст на
печалбата. В интервала над 28 има голяма вероятност за спекулативен балон.
Ако използваме базата данни от портала за недвижими имоти www.imoti.net,
можем да проследим промените в цените и наемите на недвижимите имоти в България
за периода от средата на 2002 г. до днес.
Да вземем за пример двустайните апартаменти в град София, ж.к. „Младост”-1.
Избирам този квартал, защото за него има налична информация за най-дълъг и плътен
(без прекъсвания) период от време. Кварталът се възприема като среден клас, със
значително голям брой апартаменти като жилищен фонд и респективно голям брой
сделки за разглеждания период. Публикуваната база данни е формирана на основата на
цени и наемни нива, публикувани в www.imoti.net оферти както от частни лица, така и
от агенции за недвижими имоти и строителни фирми. Възможни са повторения на една
и съща оферта.
Също така трябва да се отбележи, че посочените цени е вероятно да не
отговарят да нивата от реално сключените сделки, тъй като те са на база оферти. Въз
основа на всичко това може да се каже, че обработваната и получената информация
може да се използва само за откриване на тенденции и за нуждите на настоящия доклад,
но тя не е достоверна и подходяща за вземане на инвестиционни решения.
Таблица 1. Цени и наеми на квадратен метър площ за двустайни апартаменти в
град София, ж.к. Младост 1
Цени и наеми на кв.м. за двустайни апартаменти в София, ж.к. Младост 1
Дата
цена на кв.м.
наем на кв.м.
18.07.02
219
2.19
20.01.03
260
2.14
21.07.03
370
2.84
19.01.04
404
2.76
19.07.04
502
2.97
17.01.05
525
3.19
18.07.05
542
3.11
16.01.06
554
3.52
17.07.06
606
3.90
15.01.07
702
3.89
16.07.07
848
4.54
14.01.08
1081
4.75
21.07.08
1170
5.30
19.01.09
1136
5.49
20.07.09
950
4.90

Цена/Наем
8.33
10.12
10.86
12.20
14.09
13.71
14.52
13.12
12.95
15.04
15.57
18.96
18.40
17.24
16.16

Източник: www.imoti.net
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От таблицата става ясно, че цените на двустайните апартаменти в град София,
ж.к. „Младост”-1 следват тенденция на трайно покачване в периода от юли 2002 г. до
юли 2008 г. За наемите тази тенденция продължава края на 2008 г. като след това и
цените и наемите отбелязват известен спад.
Един поглед върху изчисления коефициент Цена/Наем показва, че към средата
на 2002 г. той има нива малко на 8, като достига най-висока стойност в началото на
2008 г., когато е почти 19. След това започва неговото намаляване, като към юли 2009 г.
той възлиза на малко над 16, което обаче все още е малко над средната стойност от
около 14 за разглеждания период. За сравнение в периода между 2006 г. и 2008 г. в
някои градове в САЩ коефициентът Цена/Наем достига нива между 30 и 48. Нива от
над 30 се запазват дори и днес. Тези данни показват, че инвестиционният интерес там
не се е основавал на потенциални бъдещи приходи от наем, а само и единствено на
очаквания за бъдещ ценови ръст.
Графика 1. Коефициент Цена/Наем за двустайни апартаменти в град София, ж.к.
Младост 1
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Сравнено с посочените по-горе граници, касаещи инвестициите в акции, може да
се каже, че коефициентът Цена/Наем с малки изключения се запазва в приемливи
стойности. Нивата, които той заема в периода от юли 2002 г. до юли 2005 г. индикират
подценен пазар и добри възможности за инвестиции, което отговаря на икономическата
действителност у нас. Също така много ясно е отразен последвалия бум в сектора на
недвижимите имоти, постепенно намаляващите възможности и логично последвалия
спад. Въпреки всичко, от получените стойности става ясно, че развитието на пазара на
недвижими имоти е било продиктувано от цялостната икономическа активност в
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страната, понижените лихвени равнища по ипотечните заеми и очевиден недостиг на
жилища в големите градове, а не от очаквания за бъдещ ценови ръст.
5. Изводи
Като основен извод може да бъде изведен този, че инвестициите в недвижими
имоти трябва се позовават на базовите за тази дейност принципи, като не бива да се
забравя, че в основата на всичко стои доходът от наем като олицетворение на бъдещи
парични потоци.
6. Задачи за бъдещо решаване
Основните задачи за последващи изследвания следва да бъдат:
- Да се направи по-обширно и по-подробно изследване на методите за оценка на
инвестиции в недвижими имоти;
- Да се разработи модел на портфейли от недвижими имоти.
7. Използвани информационни източници
1. Geltner, D., N. Miller, J. Clayton, P. Eichholtz, “Commercial Real Estate Analysis & Investments”, 2nd ed.,
Thomson South-Western, 2007
2. Krainer, J., W., Chishen, “House Prices and Fundamental Value”, Federal Reserv Bank of San Francisco,
2004
3. Shiller, Robert, “Irrational Exuberance”, 2nd ed., Princeton University Press, 2005
4. Tobias, A., “The Only Investment Guide You'll Ever Need” (updated ed.), Harcourt Brace and Company,
2005
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Систематизация на инвестиционните рискове
ст. ас. Ангел Марчев, мл., УНСС

Systematization of investment risks
assist. prof Angel Marchev, Jr., UNWE
В таблицата е представена евристична систематизация на инвестиционните
рискове. Инвестиционен риск се дефинира като неблагоприятно реализирало се (ex-post)
състояние в сравнение с очакваното в момента на инвестицията (ex-ante). Така по
едната ос в таблицата са подредени рискове от неблагоприятно състояние на
икономически фактори по вероятност за случване. Хипотезата е, че колкото по-малко
вероятни са рисковете от дадена група ("черни лебеди"), толкова по-големи са щетите
от реализирането на едно рисково състояние и обратното. По другата ос от таблицата са
подредени възможни инвестиции по осреднени нива на инвестиционен риск. В
клетките на таблицата е използвана съответна цветова кодировка с градиентно
преливане по посоките на осите (Например по оста „Неблагоприятно състояние на:” в
клетките за инвестиции в краткосрочни ДЦК, цветовите стойностите по RGB за
неутралност към риска градират от 230,230,255 до 230,230,206).
Систематизацията с характера на хипотеза, издигната в следствие на общопознатата инвестиционна теория и на рационални разсъждения. За всяка комбинация от
група инвестиции и група рискове отговаря по една клетка. В клетката е отбелязано до
каква степен инвестицията зависи от неблагоприятното състояние на даден
инвестиционен фактор.
Избраната скала за измерване на зависимостта е със шест степени. Колкото повисока степен на зависимост има инвестицията от даден риск, толкова по-висока
вероятност за реализиране на загуба от инвестицията. Естествено някои инвестиции
имат свойството да са почти неутрални или дори да намаляват ефекта на дадени
рискове, както е показано на скалата и в таблицата.
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Тенденции в кредитирането в България по време на световната
финансова криза
д-р Камелия Асенова, УНСС
Главната цел на икономическата политика
– осигуряване на
висок
икономически растеж с цел да се достигнат средните нива на БВП на глава от
населението в ЕС – изисква да се определят всички фактори, които могат да
въздействат върху нивото на съвкупното производството. Силната отвореност на
българската икономика и развитието на световната финансова криза са причина
последната да влияе на всички сектори в България. Кредитирането влияе
в
краткосрочен и дългосрочен период значително на реалната икономика. Този доклад
си поставя за цел да анализира тенденциите в кредитирането в България и отражението
на световната финансова криза върху кредитната активност на банките.
Изходни условия
Макроикономическите показатели за развитите страни през 2007 година
показват низходяща тенденция и намаляване на глобалната икономическа активност.
Поради нарастващата несигурност на международните капиталови пазари под влияние
на кризата на кредитния пазар в САЩ и повишаване на цените на горивата се намалява
съвкупното търсене в най – развитите икономики. Нарастването на недоверието и
несигурността на международните финансови пазари се отразява негативно на бизнес
очакванията в световен мащаб. През 2008 година индикаторите на водещите световни
икономики се влошават. Икономическият растеж в еврозоната се понижи до 1.4% за
второто тримесечие. Кризата на международните финансови пазари се разрасна през
септември 2008 година. Неплатежоспособността на водещи банкови институции в
САЩ се отрази и на европейски банкови институции. От ефективността на
стабилизиращите мерки на централните банки и финансовите институции в развитите
страни зависи нормалното функциониране на банковите институции и икономическия
растеж в всички страни в Европа, вкл. в България.
Тенденции в кредитирането в България през 2007 – 2008 година
Разширяването на кредитирането оказва влияние върху съвкупното
производство. Влиянието на кредитирането в България може да се разглежда от два
различни аспекта – като положително явление на макроикономическо ниво, влияещо на
икономическия растеж и негативно на макро- и микроикономическо ниво. В
макроикономически план последното се изразява в: увеличаване на отрицателното
салдо по текущата сметка и създаване на условия за развитие на инфлационни процеси.
На микро ниво негативното влияние се свежда до рисковете за стабилността и
ликвидността на банковата система.
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Големият растеж в кредитирането се дължи главно на икономическия растеж и
финансовата стабилност в страната, което доведе до нарастване на акумилираните
средства от банките. През 2007 година бяха привлечени допълнителни средства от
домакинствата и нефинансовите институции. Техните депозити нарастнаха съответно с
1458.1 млн.лв за населението и 927.5 млн. лв за предприятията. Наред с това банките
използваха като средство за финансиране на кредитната си дейност привличането на
средства от нерезиденти ( 1137.9 млн.лв), както и съкръщаването на чуждестранните
активи. Допълнително финансиране през периода беше осигурено от нарастването на
собствения капитал на банките. Той нарастна с 583 млн. лева като една част е от
борсова продажба на нови емисии акции на две кредитни институции, а друга от
отчетената печалба. През 2008 тенденцията на нарастване на привлечените средства
от домакинствата и нефинасовите предприятия се запази. Растежът на овърнайт –
депозитите се забави и достигна 8.3% на годишна база на края на август. Към тази
дата овърнайт депозитите на нефинасовите предприятия в лева и чуждестранна валута
са се увеличили с 5.5% и 2.2% на годишна база, а при домакинствата - 15.1% при
левовите и 1% овърнайт депозитите в чуждестранна валута. Левовите депозити със
срок до 2 години на домакинствата са нарастнали с 19.2% на годишна база към края на
август, а тези в чуждестранна валута – с 35.5%. При нефинансовите предприятия
депозитите със същия срок са се увеличили с 44.9%, а при валутните – с 37.7%
През 2007 година се забелязва значителна положителна промяна на годишния
темп на нарастване на кредита до 62.5 %. Реализирано е рязко нарастване на кредита за
нефинансовите предприятия и неговия темп надвишива 67 %. Най – вероятно това се
дължи на желанието на бизнеса да обнови оборудването и технологиите с цел да си
осигури по – добра конкурентноспособност на общия европейски пазар. Кредитът за
нефинансовите предприятия отбелязва най – висок темп на нарастване. За поредна
година при кредита за домакинствата се наблюдава значително увеличение в
сравнение с предходната година.
През 2008 година тендецията на нарастване на кредита се запазва, но темповете
на растеж се забавят. Международните финансови пазари до края на юни се
характеризират със стабилност, но през септември няколко водещи чуждестранни
финансови институции обявиха фалит. Това доведе до предпазливост от страна на
българските банки, които затегнаха кредитирането и повишиха цената на финансовия
ресурс. От друга страна, бизнеса беше обхванат от песимизъм в очакване на рецесия
във водещите икономики от «стара» Европа. Това редуцира търсенето на кредити от
страна на нефинансовите предприятия. Повишаването на лихвения процент по
депозитите също доведе до забавяне на растежът на кредитите. През трето тримесечие
на 2008 г. започват да се наблюдават негативни тенденции в индустриалното
производство и потреблението. Влошените перспективи пред бизнеса за продажби на
европейските пазари и състоянието в страната ще окажат натиск върху потреблението
и инвестиционните решения, което ще действа забавящо на растежа на кредита.
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Таблица 1. Годишен темп на нарастване на банковия кредит
(номинален, в проценти спрямо предходната година)
2007 г.

2008 Г.

Кредит за неправителствения сектор, в т.ч.%

62.5

38.45

- Кредит за нефинансовите предприятия, %

67.1

39.87

- Кредит за домакинствата и НТООД, %

52.4

36.14

Източник :БНБ
През първото и второто тримесечие на 2007 година се забелязва значително
нарастване на годишния темп на кредита за нефинансовите предприятия от 24.6 до
30.1% и съответно 47.5%. Темповете на прираст се забавят през второто и третото
тримесечие на същата година. Не се наблюдава спад на темпа на годишен прираст на
кредита за нефинансовите предприятия и домакинствата какъвто има след второто
тримесечие на 2005 г. и през цялата 2006г. Кредитът за домакинствата нараства с
умерени темпове през цялата 2007 година. Нарастването на кредита и особено
скокообразното увеличение на този за нефинансовите предприятия се обяснява главно
с премахването на административните рестриктивните мерки на БНБ от 2005 г. и
началото на 2006 г. Върху бизнес кредитите влияе и благоприятната икономическа
среда след намалението на данъчните ставки и осигурителните вноски и европейските
перспективи за разширение на пазарите. В сравнение с предходната година кредитите
за нефинсовите предприятия нарастват по – бързо от кредитите за домакинствата
независимо, че ипотечните кредити нарастват с почти същите темпове. Забелязва се
различие по отношение на предпочитаната валута за ползваните кредити при бизнеса и
населението. В първият случай - това е ЕВРО, а за домакинствата – лева.
Таблица 2. Годишен темп на нарастване на банковия кредит за
неправителствения сектор през 2007 г. по тримесечия
I

II

III

IV

2007

2007

2007

2007

сектор, в т.ч., %

36.6

47.8

55.9

62.5

- за нефинансовите предприятия, %

30.1

47.5

57.8

67.1

- за домакинствата и НТООД, %

37.6

38.6

48.3

52.4

Кредит за неправителствения

Източник: БНБ и собствени изчисления
През второто,третото и четвъртото тримесечие на 2008 година се отчита
постепенно намаляване на кредита за нефинансовите предприятия като годишния темп
намалява от 58.07 в края на второто тримесечие до 39.87 към края на декември. Темпът
на прираст на кредита за домакинствата се запазва относително постоянен през първите
две тримесечия и спада осезателно през трето и четвърто. Това забавяне на
нарастването на кредита се обяснява с по- голямата предпазливост на икономическите
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агенти, очакващи влошаване на конюктурата, растежа и доходите в близко бъдеще. И
тази година кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с по- големи темпове
от кредитите за домакинствата.
Таблица 3. Годишен темп на нарастване на банковия кредит за
неправителствения сектор през 2008 г. по тримесечия
I

II

III

IV

2008

2008

2008

2008

59.61

54.63

49.81

38.45

64.65

58.07

52.89

39.87

51.96

49.18

44.85

36.14

Кредит за неправителствения
сектор, в т.ч., %
- за нефинансовите
предприятия, %%
- за домакинствата и НТООД, %

Източник: БНБ и собствени изчисления
Движението на кредитите по месеци през 2007 и 2008 година е показано на
графиките по- долу.
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В началото на 2007 година лихвените проценти по кредитите се запазиха
относително непроменени, което се обяснява със силната конкуренция в банковия
сектор, което намали въздействието на нарастване на цената на привлечения капитал в
еврозоната. Тази тенденция се запази и в следващите месеци на 2007 година за
кредитите за нефинансови предприятия като в същото време лихвените проценти за
нови потребителски и ипотечни кредити леко се понижиха. През последното
тримесечие и първите месеци на 2008 година лихвените проценти по кредитите не се
промениха съществено. Слабата им реакция не отразява поскъпването на паричния
ресурс на пазара. През второто тримесечие на 2008 година нарастването на лихвения
процент по депозитите и цената на ресурсите на паричния пазар в България и в
еврозоната доведе до нарастване на лихвените проценти по левовите кредити за
нефинансови предприятия, като след април и май беше отчетено и такова за
домакинствата. Увеличението на цената на привлечения ресурс, произтичащ от
решението на ЕЦБ да увеличи лихвения процент по рефинансиращите операции оказва
влияние върху лихвеното равнище в страната. От юли до септември тенденцията в
нарастването на лихвените проценти се запази. Оскъпяването на кредита може да
повлие към намаление на съвкупното търсене главно чрез компонентата инвестиции.
Промените в кредитите за нефинансовите предприятия и в брутния вътрешен
продукт са показани по- долу:
Графика 3
Кредити и БВП за 2007г. в хил.лв.
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Източник: БНБ и НСИ
Графика 4
Кредити и БВП за 2008 г. в хил. лв.
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Промените в кредита и брутния вътрешен продукт са в една и съща посока през
2007 година. Забелязва се по – рязко нарастване на кредита за нефинансовите
предприятия в сравнение с нарастването на БВП . Това показва, че съществува времеви
лаг между използването на кредита за обновяване на техниката и технологията и
отразяването му върху производството и размера на БВП. През 2008 година
тенденциите на нарастване на кредита се запазват, като в същото време е реализиран
значителен икономически растеж. Забавя се нарастването на кредита в сравнение с
предишната година за нефинансовите предприятия при реализиран по – висок
икономически растеж в сравнение с 2007 година.
Заключение
Финансовата криза в световен мащаб не се отрази на обема на кредитирането в
България през 2007 година и повлия негативно на кредитната активност на банките
през 2008 година. Експанзията на кредитите помогна значително на разширяването на
икономическата активност в страната и за подобряване на конкурентноспособността на
българските фирми на европейския пазар. За бизнеса в България растежа на кредита
беше нужен и позволи да се реализира оживление в икономиката и високи темпове на
икономически растеж. Лихвените проценти се запазиха на същото ниво, дори за
определени периоди от време намаляваха за потребителските и ипотечните кредити
като не се повлияха от покачването на цената на привлечения ресурс.
Д- р Камелия Асенова
E:mail: kameliaa@unwe.acad.bg
kamelia_a@yahoo.com
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Aктивите и пасивите на търговските банки в България след
присъединяването й към Европейския съюз (2007-2008)
Николай Йорданов Йорданов, УНСС
Увод
Всички кредитни институции са длъжни да представят годишни счетоводни
отчети след края на всяка календарна година. Финансовият отчет се изготвя от
счетоводния отдел в банката. Отговорност за него носи изпълнителното ръководство.
Официалните финансови отчети се заверяват от външен одитор който потвърждава
истинността му. Така готовия финансов отчет се одобрява на Общото събрание на
акционерите на банката и след това се прави публично достояние.
Счетоводния баланс се разделя на активи и пасиви.
Активът на банковия баланс започва с ликвдните средства, като постепенно се
преминава в по-малко ликвидни средства и най-накрая се намират труднопродаваемите средства.
Съдържанието на актива на банковия отчет е:
•

Парични средства в каса и по разплащателна сметка в БНБ

•

Вземания от банки и други финансови институции

•

Ценни книжа до падеж и за продажба

•

Вземания по споразумения за обратно изкупуване

•

Кредити към нефинансови институции и клиенти

•

Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества

•

Други активи – включват се и деривативи за хеджиране

•

Дълготрайни активи

В пасива на баланса се отчитат източниците на средствата, необходими за
функционирането на банковото предприятие. Съдържанието на пасива на банковия
отчет е:
•

Депозити от банки и други финансови институции

•

Депозити от нефинансови институции и други клиенти

•

Задължения за споразумения за обратно изкупуване

•

Краткосрочни заемни средства

•

Дългосрочни заемни средства

•

Подчинен срочен дълг

•

Други привлечени средства

•

Малцинствено участие в консолидирани дъщерни дружества

•

Други пасиви

•

Собствен капитал

•

Обикновени акции – по номинал
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•

Премии, свързани с обикновени акции

•

Привилегировани акции и премии, свързани с тях

•

Резерви

•

Печалба/загуба от текущата година

•

·Еднократен ефект от промяна на счетоводния режим

•

Задбалансови пасиви

Активи и пасиви на търговските банки в България
А. За 2007 година
Активи на търговските банки
Въвеждането на нова Рамка за консолидирано финансово отчитане (РКФО) от
началото на 2007г., приложима за кредитните институции в ЕС, доведе до съществена
промяна в надзорната отчетност на банките в България. Тя се основава на МСС и
МСФО и разпределя финансовите активи и пасиви по категории според начина им на
отчитане, като прави различен от досегашния институционален разрез на клиентите. В
новия баланс позицията Кредити и вземания и нейната позиция Кредити и аванси
включва както небанковите предприятия, така и кредитните институции и обединява
досегащните позиции Вземания от НФИ и други клиенти и Вземания от ФИ –
включително и репо – сделки. В пасива вече не фигурират използваните доскоро
понятия като спестовни депозити, срочни депозити, краткосрочни и дългосрочни
заемни средства и всички те формират основната част на финансовите пасиви,
отчитани по амортизирана стойност.

В края на март общата сума на активите на банковата система достига 44 518
млн. лв., като през първото тримесечие на 2007г. е отбелязано нарастване с 2323 млн.лв.
(5.5%), а за една година 10 505 млн.лв. (30.9%). Спрямо същото тримесечие на
изминалата 2006г. Темпът на нарастване на балансовото число е по – висок с 2
процентни пункта. Съществено влияние за ускорения разтеж през първото тримесечие
на 2007г. оказва отпадането на регулацията по Наредба 21 за допълнителни ЗМР, което
199

дава възможност на банките да инвестират по – голям ресурс в кредитни сделки.
Финансовите пасиви, отчитани по амортизирана стойност, достигат в края на месец
март 39 140 млн.лв. балансовият агрегат отбелязва тримесечно увеличение от 2020
млн.лв. и сходно процентно изражение (5.4%) с това на активите на банковата система.
Допълнително финансиране на активните операции през периода е осигурено от
нарастването на собствения капитал с близо 150 млн.лв. Десетте най – големи банки
продължават да бъдат основните носители на растежа на балансовото число на
системата ( на тях се дължат 2/3 от увеличението) и спрямо края на 2006г. Те
разширяват дейността си с 1542 млн.лв. Средните и малките банки увеличават
пазарното си присъствие със 78 млн.лв., като се има предвид, че в този период броят им
намалява с преобразуването в клон на БНП Париба. През първото тримесечие на 2007г.
Броят на клоновете на чуждестранните банки се увеличава с още един и в края на месец
март групата отчита прираст на активите със 703 млн. лв.
Измененията в балансовите агрегати на търговските банки са следните:
Парични средства и парични салда при ЦБ на системата отбелязват тримесечно
нарастване със 132 млн.лв. (2.9%). Изменението позволява балансовата позиция
сравнително да запази своя дял в активите в системата, който в края на март е 10.5%.
динамиката на паричните средства е обусловена от извършването за последен път
регулиране на допълителните минимални резерви по наредба 21. За една година
паричните средства на банковия сектор се увеличават с 1238 млн.лв( 35.9%), без това да
промени тяхната тежест в структурата на активите в системата.
В новия баланс на банките капиталовите и дълговите инструменти са
разпределени в портфейли финансови активи, държани за търгуване, финансови активи,
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, финансови активи на
разположение за продажба и инвестиции, държани до падеж. Общият размер на
финансовите активи, държани за търгуване възлиза на 1850 млн.лв., от които 1776
млн.лв. са дългови инструменти, 48 млн.лв. – капиталови, и 26 млн.лв. – деривати,
държани за търгуване. Втората категория – финансови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата – възлизат на 800 млн.лв. финансовите активи,
държани за търгуване, представляват 4.2% от активите на банковия сектор, а
финансовите активи, отчитани по справедлива стоиност в печалбата или загубата –
1.8%.
Третата категория – за продажба, се формира от балансовата позиция финансови
активи на разположение за продажба. Следва да се има предвид, че тук се отчитат както
инструменти, които нямат котировки(капиталовите), така и тези които централните
банки държат във връзка с обичайната си дейност ( акции на БОРИКА, Банксервиз и
др.). Финансовите активи на разположение за продажба заемат 4.1 % от активите на
банковия сектор, като спрямо края на 2006г. Делът им намалява.
Четвъртият порфейл включва инвестициите, държани до падеж, които се отчитат
по амортизирана стойност. В края на първото тримесечие на 2007г. Този балансов
агрегат заема едва 1.7% от активите на банковата система и възлиза на 776 млн.лв. за
една година неговият дял се свива с 1.5% в резултат от намаляване на обемите с 309
млн.лв (28.5%).
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В края на март 2007г. Общият размер на горепосочените показатели
представлява 11.8% от активите на системата. За едногодишен период вложенията на
банковата система в ЦК и дериватни инструменти се увеличава с 420 млн.лв. – това е
значително по – малък темп на нарастване (8.7%) от този на активите в системата.
Също така обема на капиталовите инструменти в общия размер на инвестициите остава
символично – само 2.1%. структурният разрез на дълговите инструменти показва
значителен превес на облигациите на местни емитенти – 72.1%, а близо¾ от тях –
държави ценни книжа.
Кредитите и вземанията(включително финансов лизинг) са най – значимата
балансова позиция с дял от 74.4% от активите на системата. Спрямо декември 2006г.,
този агрегат отбелязва разстеж от 7%, а за една година – 35.6% (8700млн.лв.). Както в
тримесечен, така и в годишен план е регистриран изпреварващ темп на нарастване на
позицията, сравнен с този на активите и капитала на системата. В края на март
кредитите и вземанията възлизат на 33 143 млн.лв., от които дългови инструменти – 78
млн.лв. и кредити и аванси – 33 065млн.лв.

През периода януари – март 2007г. Продължава продажбата на кредитни
портфейли от балансите на банките. Ускореният темп на кредитиране и връщането в
банковите баланси на част от продадените кредити обуславят увеличаването на
относителното тегло на кредитите за предприятия и граждани в общите активи на
системата с близо 2.8% за изминалата година. В края на март общата им нетна сума
достига 24 615 млн.лв., или 55.3% то балансовото число на системата. През отчетното
тримесечие кредитите за корпоративни клиенти и експозициите на дребно отбелязват
прираст с 2593 млн.лв., а за една година – с 6729 млн.лв (36.1%).
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Както се вижда от графиката, в края на март в структурт на позицията кредити и
аванси, най – голямо относително тегло имат вземанията от предприятия – 28.4%.
Експозициите на дребно заемат 26.1%. Следващата по значимост тежест в кредити и
аванси е на вземанията от кредитни институции, които представляват 24.3 %.
Валутният разрез на брутните кредити и аванси показва равенство между обемите в
левове и евро (по 46%) и 8% тежест на другите валути. Кредитните и некредитни
институции получават банково финансиране предимно в евро, а населението и
централното държавно управление – най – вече в национална валута.
През юни общата сума на активите на банковата система продължава да
нараства, като за един месец отбелязва увеличение с 2327 млн. лв. (5.2%), а за една
година – с 11 229 млн. лв. (31.2%). Засилената активност през месец юни влияе и на
тримесечната динамика, като за периода април – юни е отчетен растеж с 6.1%. През
второто тримесечие на 2007 г. намаление е регистрирано единствено в балансовия
агрегат парични средства и парични салда при централни банки във връзка с
освобождаването на поддържаните в БНБ допълнителни минимални резерви (ДЗМР).
Извършеното през тримесечието обединяване на трите банки от УниКредит
Груп в България – Булбанк, Ейч Ви Би Банк Биохим и Хеброс Банк, в УниКредит
Булбанк, обуслови засилването на концентрацията в сектора. В края на юни петте найголеми банки формират 56.5% от активите на банковата система. Бързият растеж на
банковото кредитиране след отмяната на ДЗМР повлия върху нарастването на
кредитите и вземанията (включително финансов лизинг), като делът им в края на
шестмесечието достига близо 77% от активите на системата. Увеличението през
второто тримесечие на кредитите и авансите с 3128 млн. лв. е финансирано с
освободените парични средства и с нарасналите депозити, подчинени пасиви и капитал.
През този период брутните кредити и аванси на предприятия и експозиции на дребно
отбелязват значителен растеж (14.9%), като годишният темп на нарастване е 47.1%. В
резултат на тренда в края на юни корпоративните кредити и заемите за населението
достигат близо 60% от активите на банковата система. Кредитният риск продължава да
се засилва, но като цяло капиталовата позиция на банките остава стабилна и адекватна
на рисковия профил. Към 30 юни 2007 г. отношението на обща капиталова адекватност
на банковата система е 14.4%, а към 31 март 2007 г. то възлиза на 13.8%. През второто
тримесечие е отчетено леко нарастване на класифицираните експозиции. В края на юни
делът на класифицираните кредити и аванси на предприятия и експозиции на дребно в
брутния кредитен портфейл на корпоративни клиенти и физически лица е 5.3% (при
5.8% в края на март). Наблюдава се умерена миграция към по-рисковите
класификационни групи.
През третото тримесечие основните процеси, тяхната посока и характеристики
не обуславят промени в банковата система, които да поставят под съмнение
фундамента на финансовата стабилност у нас. Растежът на кредитите за предприятия и
граждани продължава да бъде основен акцент в дейността на кредитните институции.
Бързото изчерпване на капиталовия излишък при няколко банки налага емитиране на
акционерен капитал и привличането на инструменти а подкрепа на капитала от втори
ред.
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В края на септември общата сума на активите на банковата система възлиза на
51.9 млрд. лв. През третото тримесечие на годината е отчетено нарастване с 4.7 млрд.
лв. (9.9%), а за последните 12 месеца – с 13.2 млрд. лв. (34%). През тримесечието найголямо абсолютно увеличение е налице при кредитите и вземанията (включително
финансов лизинг) – 2.8 млрд. лв., и при паричните средства и парични салда при
централни банки – 2 млрд. лв. Втората балансова позиция нараства с най-висок процент
(49.9%) под влияние на влязлото в сила през септември повишаване с 4 процентни
пункта на задължителните минимални резерви, които банките поддържат в БНБ. През
периода юни – септември се увеличават финансовите активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата, за разлика от ценните книжа в позициите, държани
за търгуване и на разположение за продажба, при които е отбелязано намаление. Към
30.09.2007 г. петте най-големи кредитни институции имат 56% дял в балансовото число
на банковата система, а банките от втора група – 39.1%.
Брутните кредити и аванси достигат 39.9 млрд. лв., като отчитат тримесечен
растеж със 7.8%. Нарастват всички сегменти на портфейла с изключение на вземанията
от кредитни институции. С най-голям принос за динамиката на балансовия агрегат са
кредитите на предприятия, които се увеличават с 2.2 млрд. лв. Съществено влияние
оказва и нарастването при експозициите на дребно – 1.3 млрд. лв. При жилищните
ипотечни кредити и потребителските заеми е налице сходен тримесечен темп на
нарастване, но в годишен хоризонт увеличението при първия портфейл е значително
по-високо. В резултат на нарастващата тенденция в края на септември корпоративните
кредити и заемите за населението представляват 61% от активите на банковата система.
Kато цяло нивата на индикаторите за банкова стабилност остават добри. Делът на
класифицираните кредити и аванси на предприятия и експозиции на дребно в брутния
кредитен портфейл на корпоративни клиенти и на физически лица остава в границите
на обичайните стойности. Капиталовата позиция на повечето банки остава адекватна на
техния рисков профил. Към 30 септември 2007 г. отношението на обща капиталова
адекватност на банковата система е 13.9% (при 14.4% към 30 юни 2007 г.).

В края на 2007г. Структурата на баланса на банковата система сочи, че
динамиката на икономическия растеж и прирастът в кредитирането не са довели до
поява на значими диспропорции между отделните инструменти и позиции. В края на
декември 2007г. Общата сума на активите на системата представлява приблизително
106% от БВП (прогнозен), а общо кредитите – 68%.
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В края на декември общата сума на активите на банковата система е 59.1 млрд.
лв. През четвъртото тримесечие на годината е отчетено нарастване със 7.2 млрд. лв.
(13.8%), като само през последния месец растежът възлиза на 4.1 млрд. лв. В
едногодишен хоризонт активите на банковия сектор се увеличават с 16.9 млрд. лв.
(40%). През тримесечието нарастването на банковия бизнес е финансирано основно с
привлечените в системата депозити и подчинени пасиви, както и с увеличения собствен
капитал на банките. Най-голямо абсолютно увеличение е отчетено при кредитите и
вземанията (включително финансов лизинг) – 5.9 млрд. лв., следвано от паричните
средства и парични салда при централни банки. Нарастването при финансовите активи
на разположение за продажба и при тези, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, изцяло компенсира намалението в позициите, държани за
търгуване и до падеж. Извършената през ноември консолидация на балансите на две
кредитни институции и последвалата промяна в групата на най-големите банки на
практика не доведе до съществени промени в пазарните дялове на групите. В края на
декември петте водещи кредитни институции имат 56.5% дял в балансовото число на
банковата система, а банките от втора група – 38.6%.
Брутните кредити и аванси отчитат тримесечен растеж с 15% и достигат 45.9
млрд. лв. Над половината от нарастването е формирано от четири кредитни институции:
три от първа група и една – от втора. На ниво система най-голям принос имат
кредитите на предприятия, които се увеличават с 3.2 млрд. лв. Растежът при
експозициите на дребно е 1.5 млрд. лв., а на вземанията от кредитни институции – 1.2
млрд. лв. Жилищните ипотечни кредити и потребителските заеми нарастват със сходни
обеми, но тримесечният темп на нарастване при първия портфейл е по-висок. През
тримесечния период е отчетено намаление на абсолютния размер на класифицираните
експозиции (4 млн. лв.). Това обуславя подобрението на дела на класифицираните
кредити и аванси на предприятия и експозиции на дребно в брутния кредитен портфейл
на корпоративни клиенти и на физически лица до 4.4%. В същото време прегледът на
класификационната структура на кредитите показва нарастване на дела на найвисокорисковата група („необслужвани”) както в тримесечен, така и в годишен
хоризонт. Kато цяло нивата на индикаторите за банкова стабилност остават добри.
Пасиви на търговските банки
В края на първото тримесечие финансовите пасиви, оценявани по амортизирана
стойност, са в размер на 39 140 млн. лв., от които 29 862 млн. лв. са депозитите на
институции, различни от кредитни институции. Привлечените средства от граждани и
домакинства са в размер на 15 244 млн. лв.
Балансовият агрегат общо капитал през отчетния месец се увеличава с 27 млн.
лв. (0.6%) и възлиза на 4 538 млн. лв. Динамиката на позицията е повлияна, от една
страна от нарастването на дохода от текущата година на банките (с 65 млн. лв.) и на
преоценъчните резерви (с 8 млн. лв.), а от друга от намалението с 46 млн. лв. на
резервите (включително неразпределените печалби) в резултат от изплащане на
дивиденти и взети счетоводни операции. За последните 12 месеца позицията общо
капитал на системата нараства със 780 млн. лв. (20.8%).
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В края на първото тримесечие на 2007 г. банковият сектор реализира печалба в
размер на 239 млн. лв., която спрямо същия период на миналата година е по-висока с 25
млн. лв. (11.8%). За една година приходите от лихви отбелязват растеж с 32.6% (177
млн. лв.).
Финансовите пасиви, отчитани по амортизирана стойност, които са главният
източник на финансиране на банковия бизнес, през второто тримесечието се увеличават
с 2316 млн. лв., което представлява 74% от растежа на кредитите и авансите. Въпреки
свиването на депозитите от кредитни институции, агрегатът отчита нарастване с близък
темп до този на активите. Депозитите, различни от тези на кредитни институции, се
увеличават с 8% и възлизат на 32 249 млн. лв. Средствата, привлечени от граждани и
домакинства, които са част от тази категория, нарастват с 5.5% и в края на юни заемат
близо 39% в общия привлечен ресурс в банковата система.
За периода април – юни балансовият агрегат общо капитал е увеличен с 430 млн.
лв. (9.5%), от които 251 млн. лв. се дължат на растежа на дохода от текущата година.
Емитираният капитал нараства със 106 млн. лв. В резултат от борсовата продажба на
емисии акции на две кредитни институции е реализирано увеличение на премийния
резерв със 145 млн. лв. За една година позицията общо капитал нараства с 1155 млн. лв.
(30.3%). Подчиненият срочен дълг, подкрепящ капиталовата позиция и растежа на
банковата дейност, се увеличава със 173 млн. лв. (67.6%).
За първото полугодие на 2007 г. банковият сектор отчита печалба в размер на
490 млн. лв., която е със 148 млн. лв. (43.4%) повече спрямо същия период на миналата
година.
В края на юни ликвидността в банковата система остава добра и гарантира
достатъчно покритие на привлечения ресурс.
През третото тримесечието финансовите пасиви, отчитани по амортизирана
стойност (привлечените средства), се увеличават с темпа на нарастване на балансовото
число (9.9%). Растежът им с 4.1 млрд. лв. е основен източник на финансиране на
банковия бизнес. Привлечените средства от институции, различни от кредитни,
нарастват в частта на депозитите и осигуряват най-голям допълнителен ресурс – 1.5
млрд. лв. Приносът на кредитните институции възлиза на 1.4 млрд. лв., като при тях е
отбелязано най-голямо процентно нарастване (17.1%). Депозитите от граждани и
домакинства се увеличават с 1.2 млрд. лв. и в края на септември заемат 37.9% в общата
сума на привлечените средства в системата.
Балансовият агрегат общо капитал е увеличен с 632 млн. лв., които му
осигуряват изпреварващ темп на нарастване (12.7%) спрямо този на активите.
Засилването на капитала се дължи главно на повишаването на дохода от текущата
година (с 365 млн. лв.). Емитираният капитал нараства с 274 млн. лв. в резултат от
увеличението на внесения капитал в три кредитни институции.
За деветте месеца на 2007 г. печалбата на банковата система е в размер на 855
млн. лв. – с 326 млн. лв. (61.5%) повече спрямо същия период на миналата година.
Ликвидността в банковия сектор в края на септември остава добра.
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Финансовите пасиви, отчитани по амортизирана стойност (привлечените
средства), през последното тримесечието се увеличават с по-висок темп на нарастване
от този на балансовите активи. В края на годината е отчетен растеж с 6.6 млрд. лв., от
който половината е осигурен от нерезиденти (основно кредитни институции).
Привлечените средства от институции, различни от кредитни, нарастват в частта на
депозитите и репо-сделките, като осигуряват допълнителен ресурс за 2.3 млрд. лв.
Участието на кредитните институции възлиза на 1.9 млрд. лв. и е формирано от
нарастването на депозитите и дългосрочното финансиране. Депозитите от граждани и
домакинства се увеличават с 1.7 млрд. лв. и в края на декември заемат втория по
значимост дял в общата сума на привлечените средства в системата – 36.4%.
През периода септември – декември балансовият агрегат общо капитал е
увеличен с 608 млн. лв. Шест кредитни институции засилват емитирания капитал, а две
банки формират допълнителен премиен резерв. Така на ниво система акционерният
капитал и премийният резерв нарастват общо с 315 млн. лв. Доходът от текущата
година се увеличава с 289 млн. лв. В годишен план собственият капитал на банковия
сектор нараства с 1820 млн. лв. (41.5%).
Получените неодитирани банкови отчети показват, че за 2007 г. печалбата на
банковата система е в размер на 1144 млн. лв. – с 336 млн. лв. (41.6%) повече спрямо
2006 г.
През последното тримесечие капиталовата позиция е повлияна от продължилия
през периода растеж на кредитите, като при някои банки е отчетено по-съществено
редуциране на капиталовия излишък. В края на декември отношението на обща
капиталова адекватност на банковата система е 13.8% (при 13.9% към 30 септември
2007 г.), като нивото в голяма степен се задържа благодарение на увеличението на
инструментите, приемливи за капитал от втори ред.
Ликвидността в банковия сектор в края на годината остава добра.
Б. За 2008 година
Активи на търговските банки
В края на март общата сума на активите на банковата система е 59.5 млрд. лв. В
сравнение с края на 2007 г. активите нарастват с 0.7%, а спрямо март 2007 г. – с 33.6%.
Петте най – големи кредитни институции леко увеличават пазарния си дял,
който в края на март е 56.8%. Делът на банките от втора група в активите на банковата
система е 38.1%, а на клоновете на чуждестранни банки – 5.1%.
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През първото тримесечие кредитите и вземанията (включително финансов
лизинг) отбелязват растеж с 2%, а в рамките на една година – с 38.2%. За първите три
месеца на 2008 г. нарастване е отчетено и при финансовите активи, отчитани по
справедлива стойност в печалбата или загубата (с 10.2%). Налице е намаление в
паричните средства и парични салда при централни банки; при ценните книжа във
финансовите активи, държани за търгуване; на разположение за продажба и до падеж.
Петте най-големи кредитни институции леко увеличават пазарния си дял, който в края
на март е 56.8%. Делът на банките от втора група в активите на банковата система е
38.1%, а на клоновете на чуждестранни банки – 5.1%.
Брутните кредити и аванси отчитат тримесечен растеж с 2%, в който основен
принос имат банките от първа група. Върху динамиката на позицията влияние оказва
отчетеното намаление на вземанията от кредитни институции. Спрямо март 2007 г.
брутните кредити и аванси се увеличават с 38.4% и достигат 46.8 млрд. лв. В рамките
на първото тримесечие на 2008 г. кредитите на предприятия нарастват с 6.8%, а
експозициите на дребно – със 7%. Най-висок темп на растеж е отчетен при жилищните
ипотечни кредити (7.8%). За една година корпоративният сегмент нараства с 58.2% и
заема преобладаващ дял в кредитния портфейл на системата, експозициите на дребно
се увеличават с 55%, а ипотечните кредити – с 61.2%. Прегледът на класификационната
структура на класифицираните експозиции за първите три месеца на 2008 г. показва лек
спад на дела на най-високорисковата група („необслужвани”) за сметка на нарастването
в групата „под наблюдение”.
В края на юни общата сума на активите на банковата система достигна
65 744 891 хил.лв. Спрямо март 2008 г. увеличението е 11% (с 6254 млн.лв.), като по
този начин е преодолян спадът през първото тримесечие на годината. Динамиката в
баланса на банковата система е най-силно изразена при кредитите и авансите (вкл.
финансов лизинг), където растежът спрямо първото тримесечие е 12% (с 5701 млн.лв.),
и привлечените средства, които нарастват с 11% (5886 млн.лв.).
Както и в предходни периоди, с основен принос в тримесечното увеличение на
отпуснатите кредити и аванси са 5-те най-големи кредитни институции. На тях се
дължат 62% от общия размер на увеличението на кредитите.
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През тримесечието не настъпи промяна в следваната политика, намираща израз
в запазване (а при някои институции и разширяване) на пазарния дял чрез активно
кредитиране на корпоративните клиенти и домакинствата. Тримесечният растеж на
отпуснатите кредити при тях е съответно 13% и 11%. По този начин формираното
изменение на годишна база е 54% (с 15 607 млн.лв.). В резултат от посочените процеси
делът на позицията в структурата на баланса на системата продължава да е на нива,
близки до формираните в последните няколко тримесечия – 78.31% към юни 2008 г.
при 76.96% към март 2008 г. и 76.65% към юни 2007 г. Анализът на риска от гледна
точка на дела и процесите в класифицираната част от кредитите и вземанията не сочи
признаци на влошаване.
В края на септември банковата система остава стабилна, а основните показатели
сочат, че финансовото състояние на кредитните институции у нас е добро. Общата сума
на активите на банковия сектор достига 69.3 млрд. лв., като спрямо юни 2008 г. е
отбелязано нарастване с 3.6 млрд. лв. (5.5%). През последния месец банките
предприеха действия за задържане темпа на растеж в резултат от въздействието на
негативните тенденции на международните финансови пазари. В рамките на третото
тримесечие на 2008 г. най-голямо абсолютно увеличение е налице в кредитите и
авансите, паричните средства и във финансовите активи на разположение за продажба.
За периода септември 2007 г. – септември 2008 г. балансовото число на системата се
увеличава със 17.4 млрд. лв. (33.6%).
През третото тримесечие на 2008 г. петте най-големи кредитни институции леко
засилват пазарния си дял и към 30.09.2008 г. той е 57.8%.

Брутните кредити и аванси отбелязват тримесечен растеж с 6.3%. При два от
сегментите (кредитни и некредитни институции) е отчетено намаление. Кредитите на
предприятия се увеличават със 7.2% и формират най-съществения обем в нарастването
на кредитите и авансите. При експозициите на дребно темпът на нарастване е по-висок
(8.5%) главно поради изпреварващия растеж на жилищните ипотечни кредити (9.6%).
Качеството на кредитите е добро – делът на редовните експозиции остава висок –
95.72% (при 95.69% към юни 2008г.) , а нивото на необслужваните кредити в системата
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се запазва ниско – 2.03% (съответни 1.91%). Степента на провизираност на активите не
се променя съществено (към септември – 1.76%, а към юни – 1.73%)

В рамките на една година общата сума на корпоративните кредити и
експозициите на дребно се увеличава с 47.7%, като тенденцията е към спад в темпа.
В края на декември финансовото състояние на кредитните институции у нас се
запазва добро, но се характеризира с рязко забавяне на темповете на растеж на
банковите активи, което е съпроводено от преструктуриране на балансите и редуциране
на привлечените средства. Към 31.12.2008 г. сумата на активите на банковата система е
69.6 млрд. лв., като в рамките на четвъртото тримесечие тя нараства с 0.3%, а спрямо
декември 2007 г. – със 17.7%. Кредитите отбелязват най-нисък годишен растеж за
последните няколко години, като забавянeто (в рамките на последното тримесечие на
2008 г.) сведе увеличението до 31.2% при корпоративния сегмент и до 33.8% при
експозициите на дребно.
Данните сочат запазено добро качество на активите при адекватни нива на
провизии. Последователните действия на БНБ през последните години с ярко изразен
антицикличен характер рефлектират в размера на натрупаните провизии, които са
надежден буфер при евентуални неблагоприятни промени в качеството на кредитите. В
края на декември 2008 г. коефициентът на покритие на необслужваните експозиции с
провизии е 115%, което нарежда кредитните институции в България сред най-добре
провизираните банкови системи.
Пасиви на търговските банки
Към 31.03.2008 г. привлечените средства в банковата система, представляващи
финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност; държани за търгуване и
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, възлизат на 52.2 млрд. лв.
През тримесечието привлеченият ресурс в системата отчита несъществен спад, но в
рамките на 12 месеца е отбелязан растеж с 33.3%, който е близък до този на активите. В
края на първото тримесечие депозитите от граждани и домакинства представляват найголемият сегмент на привлечените средства с дял от 38.1%. За трите месеца на 2008 г.
те нарастват с 4.6%, а за една година – с 30.2%.
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Балансовият агрегат общо капитал през първото тримесечие е увеличен с 4.9% и
достига 6.5 млрд. лв. В рамките на една година е налице растеж с 43.5%, който
значително изпреварва този на активите.
Поетите рискове към март 2008 г. са адекватно покрити в повечето кредитни
институции. Отношението на обща капиталова адекватност на банковата система в края
на първото тримесечие е 14.5% (при 13.8% към декември 2007 г.).
През разглеждания период по отношение на формиралите се основни центрове
на доходи и разходи не настъпват фундаментални промени. Лихвените активи,
доминирани от кредитите, запазват ролята си на основен източник на приходи за
системата. Предприетите промени в лихвената политика от страна на кредитните
институции рефлектираха в повишаване на нетния лихвен марж до 5.12% (при 4.87% 12
месеца по – рано и 5.06% в края на 2007г.). Цената на ресурса също нараства, като
равнището от 3.37% в края на периода отразява поскъпването на привлечените средства
при повечето банки. На база на анюализация тримесечен резултат възвръщаемостта на
активите (ROA) и възвръщаемостта на капитала (ROE) са в синхрон с тренда от
предходните години. Постигнатата тримесечна печалба от 359 млн.лв. е по – висока от
тази за същия период на 2007 година с 50.2%. Петте най – големи банки и дъщерни
институции запазват ключовата си роля за състоянието на банковата система.

В рамките на периода системата и повечето банки подобряват капиталовата си
позиция основно чрез задържане на значителна част от печалбата за 2007 г.
Показателят за адекватност на капитала нараства от 13.83% към декември 2007 г. На
14.54% в края на март 2008 г. В системата е налице капиталов излишък в размер на
1134 млн.лв., който в абсолютна стойност е най – големият излишък на капитал за
последните 10 години.

210

Данните на базата на финансовите отчети за първото тримесечие на 2008г. дават
основание за извода, че натрупаният капиталов ресурс в комбинация с предприетите
действия от някои институции за допълнителна подкрепа на собствените средства
гарантира добро общо финансово състояние на системата. В същото време с
подчертано внимание се следи действието на банките с агресивно бизнес поведение –
особено в областта на кредитирането.
Ликвидността в банковия сектор към март 2008 г. е добра. От гледна точка обаче
на въздействието на нови фактори от вътрешно и външно естество върху банковата
система са необходими промени в прогнозирането и управлението на ликвидния риск.
И през второто тримесечие на 2008 г. основен източник за финансиране
дейността на кредитните институции продължиха да бъдат нефинансовите институции,
гражданите и домакинствата. Средствата, привлечени от граждани и домакинства,
достигат 20 856 886 хил.лв. и представляват 35.93% от общия привлечен ресурс в
банковата система. Те са приблизително равни на привлечените средства от
институции, различни от кредитни (20 002 897 хил.лв., или 34.45%)
В края на юни балансовият агрегат общо капитал достигна 6 956 250 хил.лв.,
като нарастването е резултат от дохода от текущата година и внесения капитал от
няколко кредитни институции. На тази база и чрез увеличение на подчинените пасиви е
постигнато съотношение на обща капиталова адекватност от 14.55%, което отразява
превишение с 1262 млн.лв. на собствения капитал на системата над капиталовите
изисквания.
Ликвидността на банките, измерена чрез коефициента на ликвидните активи, е
24.01%, и нивотоú може да бъде оценено като добро. Също така е вярно и това, че
ликвидността на системата и нейното управление са функция на преследваните от
преобладаващия брой банки цели – растеж на кредитите, включително и за сметка на
свиване на дела на активите с потенциал за бързо генериране на паричен поток в случай
на нарастващ натиск от страна на депозантите. Макар стойностите на коефициента на
ликвидните активи в края на юни спрямо март да остават без промяна (24.01%),
достигнатот ниво следва да се смята в много отношения като своеобразен праг за добра
банкова практика в условията на динамичните епроцеси на местния и международните
пазари.
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Към 3.VІ.2008 г. банковият сектор реализира печалба от 728 553 хил.лв., която
надвишава печалбата за същия период на 2007 г. с 48.55%.
През третото тримесечието привлечените средства се увеличават с 5%.
Депозитите от граждани и домакинства нарастват с 1298 млн. лв. и регистрират растеж
от 6.2%, който е с 0.7 пр.п. по-висок от този на активите. В края на септември
депозитите на населението запазват водещата си роля на основен ресурсен източник с
36.4% дял в общия размер на привлечените средства в банковата система.
През третото тримесечие балансовият агрегат общо капитал също се увеличава с
темп, който е по-висок от отчетения при кредитите и авансите. Растежът с 601 млн. лв.
(8.6%) е формиран от увеличението на дохода от текущата година и на емитирания
капитал. За последните 12 месеца позицията общо капитал нараства с 34.9%.
Регулаторният капитал показва наличието на достатъчен буфер, способен да
посрещне евентуални рискове, свързани с глобалните процеси. В края на септември
2008 г. нивото на общата капиталова адекватност на системата е 14.35% (при 12%
регулаторен минимум за България и 8% за повечето европейски държави-членки).

От гледна точка на потенциала на системата за привличане на капиталова
подкрепа с по – разнообразен инструментариум е от значение и структурата на
собствените средства. В нея капиталът от първи ред заема 76.90% (при 81.29% за същия
период на 2007г.), което определя и високите стойности на показателя, измерващ
неговата адекватност – 11.04%. В условията на несигурност и затруднен достъп до
външни източници на капиталова подкрепа подобни стойности на капиталовите
индикатори фокусират вниманието върху наличието на вътрешни източници за
капиталова подкрепа и чрез капитализиране на печалбата от текущата дейност.
Стабилна остава и доходността на банковата система. За деветте месеца на 2008
г. секторът реализира печалба, която е съизмерима с тази за цялата 2007 г. Към
30.09.2008 г. чистият финансов резултат на банковата система възлиза на 1100 млн. лв.,
с 245 млн. лв. (28.6%) повече от отчетения размер към 30.09.2007 г.
На фона на острия ликвиден недостиг при други банкови системи в
международен аспект показателите за ликвидност на българската банкова система в
края на септември остават високи, като към 30.09.2008 г. коефициентът на ликвидните
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активи по Наредба № 11 на БНБ е 22.34%. Платежната система функционира нормално,
а ликвидните наличности гарантират достатъчно покритие на привлечения от банките
ресурс.
За последното тримесечие в частта на пасива известни промени се регистрират в
дела на привлечените средства от нерезиденти, граждани, домакинства и предприятия.
Валутната структура на привлечените средства е сходна на валутната структура на
активите – в края на декември делът на позициите в евро в общия размер на
привлечените средства е 54%, относителното тегло на левовия ресурс е 40%, а на
другите валути – 6%. В рамките на последното тримесечие е отчетено понижение с
0.1% в привлечените средства поради намалението при два от сегментите: при
институциите, различни от кредитни, обхващащи основно корпоративни клиенти, - с –
0.3 млрд.лв. (1.6%), а при ресурса на кредитни институции – с 0.2 млрд.лв. (1%). В
същото време депозитите от граждани и домакинства нараства едва с 13 млн.лв. (0.1%).

* Централни правителства, некредитни институции, корпоративни клиенти,
експозиции на дребно;
През последното тримесечие привлечените средства от нерезиденти се
увеличават с 0.8 млрд. лв., осигурени поравно от кредитни институции и под формата
на подчинен срочен дълг. В структурата на привлечените средства ресурсът от
нерезиденти в края на 2008 г. достига 30.7% (при 23.6% година по – рано).
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Въпреки това в края на годината капиталовата позиция остава стабилна. Общата
капиталова адекватност на системата е 14.86% (при 13.83% година по-рано), което
формира значителен капиталов излишък, пропорционално разпределен между
кредитните институции. Адекватността на капитала от първи ред е 11.16%. При това
ниво кредитните институции разполагат с разнообразни възможности по линия на
инструментите на капитала от втори ред за генериране при необходимост на
допълнителни резерви. Капиталовата позиция остава незасегната от въздействието на
загуби от преоценки, което се дължи на отсъствието на инвестиции в структурни
продукти и други „токсични” активи.

Доходността на банковата система като качество и източници запази профила си
от последните години. Към 31.12.2008 г. печалбата е 1387 млн. лв. (най-високата за
последните десет години), като спрямо декември 2007 г. размерът й е увеличен с 243
млн. лв. (21.3%). Тя е формирана от лихвените приходи и съпътстващите приходи от
такси и комисиони. Нетният лихвен марж не отбелязва значителни изменения и остава
ключов инструмент за управление на доходността и през 2009 г. Натрупаната печалба е
в състояние да покрие евентуална неблагоприятна миграция в кредитния портфейл. От
гледна точка на тенденциите в макросредата оптимизирането на разходите на системата
е резерв за поддържане на стабилност в доходността.
В края на 2008 г. ликвидността на банковата система се запазва добра.
Коефициентът на ликвидните активи е 21.71%, а делът на паричните средства в общата
сума на активите е 9.7%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На база на направения анализ на активите и пасивите на търговските банки в
Република България за периода 2007-2008 година, можем да направим следните изводи:
В структурно отношение активите на банките показват значителен прираст.
Доходоносните активи на банките за целия разглеждан период нарастват с
изключително бързи темпове. Това се дължи предимно на провежданата политика от
страна на банковия мениджмънт, а именно - увеличение на отпуснатите кредити за
периода. В действителност измененията в активите на банката са обикновено явление и
засягат:
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•

Кредитните сделки;

•

Сделките с ценни книжа и дълговете;

•

Трудносъбираемите вземания.

В структурно отношение пасивите на банките показват следните зависимости:
привлечените средства отбелязват прираст до последното тримесечие на 2008 година
Коефициентите за ликвидността дават представа за конкретната ситуация, в
която се намира банковата система към съответната дата.
По отношение на показателите за банковата ефективност и рентабилност ще
заключим, че:
Чистата печалба на банките по тримесечия като цяло нараства, което се отразява
благоприятно върху тяхната рентабилност. Изменението на чистия лихвен доход е в
посока увеличение, което показва, че банките реализират значителни приходи от
основната си дейност.
Управлението на банковите капитали има две основни цели – оптимизиране на
финансовата структура и изграждането на позитивна капиталова структура. Това
означава, че като цяло банката работи добре тогава, когато величината на привлечените
капитали е значителна и надвишава собствените капитали. По същество става въпрос за
негативна финансова структура, но за разлика от обикновените фирми банката
задължително трябва да има негативна финансова структура, за да можем да кажем, че
тя функционира нормално и осигурява рационално своите инвестиции в реални
финансови активи.
От представените данни можем да заключим, че като цяло банките
функционират относително добре. Следва също да отбележим, че конкуренцията
между банките следва да доведе до по-добри услуги и повишаване качеството на
обслужване на клиентите.
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Предходни изследвания
•

•

•

•

•

Марчев мл., А. А., “Използване на метод “Делфи” за предвиждане на индекси,
базирани на борсови котировки”, Бургаски Свободен Университет, Втора научна
конференция “Съвременни управленски практики II”, Свети Кирик и Юлита”, 22.02. –
25.02.2004 г. сборник доклади, “Бряг” – Бургас, 2004 г., ISBN 954-9370-04-6 (т. 1)
Марчев мл., А. А., “Съпоставяне на резултати, получени от времеви прогнозиращи
функции, с експертни предвиждания, получени от използване на метод “Делфи”,
Технически Университет – Варна, Варна, 29.04 – 30.04 2004 г.
Марчев мл., А. А., А. А. Марчев, “Концепция за оn-line система за експертни
предвиждания на финансови пазари” – Конференция “Месец на науката – Варна 2004,
Заключителна пленарна сесия”, 29.10. – 30.10.2004, комплекс “Чайка” – Варненски
Свободен Университет
Марчев мл., А. А., А. А. Марчев, “Internet система за експертни предвиждания на
финансови пазари”, Бургаски свободен университет, Третата научна конференция
“Съвременни управленски практики III”, 18.02 – 20.02.2005,
Ломев, Б. М., А. А. Марчев, мл., А. А. Марчев, “Изследване на перфектността на някои
капиталови пазари посредством методи от теорията на фракталните времеви редове”
–Пета научно-приложна конференция с международно участие “ИНВЕСТИЦИИ В
БЪДЕЩЕТО - 2005”, 20 - 22 октомври 2005 г., Варна, Териториална организация на
научно – техническите съюзи – Варна

Перфектни пазари
• “Efficient market”
• Основи на теорията:
– Морис Кендал
– Random Walk Theory – Бъртън Малкиел:
– Efficient Market Hypothesis – Южийн Фама

• Общо заключение: Цените на финансовите
инструменти не зависят или зависят във все помалка степен от историческото им развитие
• Опоненти на теорията (сред инвестиционните
посредници и консултанти. )

217

“Dartboard contest” – Wall Street Journal
• Изследователи търсят опровержение или потвърждение на
концепцията за перфектност на пазарите.
• Най-голяма популярност придобива състезанието на “Wall
Street Journal”, което се провежда в течение на 14 години (от
4.10.1988).
• Поставят се в състезателни условия четири портфейла,
подбрани по различни критерии:
а) Портфейл подбран от професионални инвеститори;
б) Портфейл подбран от читателите на списанието;
в) Портфейл подбран по напълно случаен метод (чрез дартстрелички);
г) Индекс Dow-Jones Industrial Average (представящ нормалната
доходност на фондовия пазар).

“Dartboard contest” – Wall Street Journal
• Правилата са били променяни няколко пъти, но
типичните са следните:
• Всеки месец четирима “професионалисти”
селектират една къса/дълга позиция (състояща се
от акциите на една компания) за следващите шест
месеца.
• Позицията отговаря на следните критерии:
–
–
–
–

Market capitalization > $50 мил.
Дневен оборот > $100,000.
Цена > $2.
Листната на NYSE, AMEX, or NASDAQ.
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“Dartboard contest” – Wall Street Journal
• Така полученият портфейл от четири позиции се
състезава със случаен порфейл, съставен от четири
позиции, с DJI
• След изтичането на шест месеца ценовите разлики
(като се изключат дивиденти) на “про” портфейла се
съпоставят с другите портфейли
• Двамата по-успешни “професионалисти” се канят за
следващият кръг, а другите двама се сменят с нови.
• В по-новите издания на състезанието се включват и
портфейли, предложени от читатели по подобна
схема.

Онлайн система за набиране на
експертни мнения- концепция

Експерти

Идентификация,
Анонимизация
(login)

Стандартизиран
информационен
поток (идентичен
интерфейс)

Изготвяне и
натрупване на
предвиждания

Сводиране
на данни
(извадка)

Обработка
чрез комп.
модел

Комбиниран
портфейл
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Онлайн система за набиране на
експертни мнения- концепция
• Изцяло онлайн
• Изискване за участие на определен период време от всеки
експертите (напр. 30 дни)
• Експоненциално се претеглят предвиждания от уникални
експерти, така че по-новите да имат по-висока тежест
• Претегляне на експертните предвиждания според оценка за
точност от всеки експерт
• Всеки експерт е поставен пред идентичен информационен поток
• Алгоритъм за “поумняване” на модела
• Получаване на динамични предвиждания
• Успоредно с това експертите участват в електронен форум,
отново изцяло анонимизирани

Как тази система решава типичните трудности при
експертни допитвания
РЕШАВАТ СЕ НАПЪЛНО:
• Мудна комуникация с експертите
• Експертите не са поставени при еднакви “информационни” условия
• Липсва възможност за динамично получаване на експертните
предвиждания
ОТПАДАТ:
• Неритмичен” график за предаване на предвижданията
• Неспазване на графика, както от експертите, така и от изследователя
РЕШАВАТ СЕ ЧАСТИЧНО:
• Мотивация на експертите
• Липса на процедура за автоматично “поумняване” на софтуерния
модел (претегляне на експертните предвиждания)
• Субективност при избора на експертите (могат да се изберат
професионалисти в областта)
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Предлагана методика – основна схема
• Експертите (аналогично и за читателите) дават своите “прогнозни
портфейли”, състоящи се от по 10 (?) позиции със съответни тегла
(инвестирана сума).
• Всеки портфейл има ограничение от 10000 лв. при подаването
му.
• Ако сумата на позициите от портфейла е по-малка от 10000 лв.,
остатъкът се счита за кешова позиция.
• При изчисленията, пазарът ще се счита за “невискозен” т.е. не се
отчита действието на транзакции, инфлация, олихвяване на
кешовите позиции и пр.
• За съпоставка се използва пазарен индекс (по възможност широк
и среднопретеглящ)
• Може да се въведат изисквания за допускане на позиции за
включване в портфейла
• Необходими са правила за определяне на котировки при
липсващи данни

ЧИТАТЕЛСКИ ЕКСПЕРТНИ
ПОРТФЕЙЛИ ПОРТФЕЙЛИ

Предлагана методика – основна схема

Sharpe
Ratio

BG40
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Предлагана методика – основна схема
=
Pj

k

∑ w .P + C
i =1

ij

ij

j

Pj ( t ) = S
j-пореден номер на експерт
i-пореден номер на позиция
k-общ брой възможни позиции
wij т
- егло на позиция i при експерт j
Pj -стойност на прогнозния портфейл
Pij -стойност на позиция i при експерт j
C j с-тойност на кешова позиция при експерт j
t-време на прогнозата (пореден номер от прогнозния прозорец)
S-номинална сума на инвестицията (10000 лв.)

Предлагана методика – основна схема
• “Прогнозните портфейли” могат да се подават всеки
ден (по веднъж на ден)
• Подадените от един експерт прогнозни портфейли в
предишни дни се запазват и изчисляват в крайния
резултат
• Портфейлите се обобщават в един общ “експертен”
портфейл
• За целта се вземат предвид прогнозните портфейли
от/след 21 число на предишния месец (Z+) до/преди 20
число на настоящия месец (Y-) (т. нар. “прогнозен
прозорец” ), за да има елемент на неопределеност от
последните 10тина дни на състезанието
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Предлагана методика – основна схема

21.09

20.10

Прогнозен прозорец за месец 10

31.10

30.11

Прогнозен прозорец за месец 11

Предлагана методика – обобщен портфейл
j

Pg = ∑ P j .Q j
1

k

P(
i Pg ) = ∑ P ij .Q j
1
j

C( Pg ) = ∑ C j .Q j
1

Pg -стойност на обобщен портфейл
Q j к- омбиниран коефициент за коректив за п ортфейл j
P(P
стойност на позиция i в портфейл P
i
g )-

g

C(Pg )-стойност на кешова позиция в п ортфейл Pg
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Предлагана методика – обобщен портфейл
=
Q j D j ( v ).I j ( v − 1 )
D j к- орекция за време
I jкорекция
за точност на експерт
Dj =

Tj
j

∑T

j

1

2t
2n + n( n − 1 )
t-пореден номер на деня на прогнозата от прогнозния прозорец
n-общ брой периоди от прогнозния прозорец
v-настоящ прогнозен прозорец

Tj =

Предлагана методика – обобщен портфейл
I j = E j .Aj
=
E j ( E ju + 1 )
E ju =

R( Pj ) − R( PM )

δ ( Pi )

Aj -корекция от адаптиращ алгоритъм
E juмодифициран
коефициент на Sharpe
u-брой прогнози дадени от експерт в рамките на един прогнозен прозорец
R(Pj )-възвръщаемост на портфейл Pj
PМ (t)-Стойност на пазарен портфейл M към период t

224

Предлагана методика – обобщен портфейл
R( Pj ) =
R( PМ ) =

Pj ( L− ) − Pj ( t )
Pj ( t )
PМ ( L− ) − PМ ( t )
PМ ( t )

−
P(
i L ) − P(
i t)
R( Pi ) =
P(
i t)
h

=
δ ( Pi )

( ∑ R( Pi )2 )
1

( h −1)

− R( Pi )2

δ ( Pi )-стандартно отклонение възвръщаемости те на позициите в портфейл Pj
h-брой ненулеви позиции в портфейла

Предлагана методика – обобщен портфейл
• Корекцията от адаптиращ алгоритъм се изчислява по
метода на Стохастичната апроксимация
I j = E j .Aj

Вектор на
параметрите

Aj

1

I
I −1

Суматор (Оценка за близост)

Стохастична апроксимация (алгоритъм за търсене)

arg minAj I − 1
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Предлагана методика – случаен портфейл
•

“Случайният портфейл” се конструира на два етапа:
1. Селекция на 10 (?) случайни позиции чрез дарт-стрелички и
в-к “Дневник”
2. Определяне на тегло за всяка позиция чрез два
десетстранни зара (еднократното им хвърляне дава
двуцифрено число от 00 до 99).

wi =

d i +1
i

∑( d

i

+1)

1

i-пореден номер на позиция
di -случайно двуцифрено число
wi -тегло на позиция i

10 странни зарове, тип Пентагонален трапецоедър

Предлагана методика – оценка на портфейлите
• Портфейлите се оценяват спрямо реални данни
на/след всяко последно число (L+) на месеца
• Критерии за оценка на представяне на портфейл
са (би трябвало да се изчисляват и двата за всеки
обобщен прогнозен портфейл по отделно, с
начална дата 21+ число на предходния месец):
– Нетна възвръщаемост на портфейла в лв. (много
прост и ясен за обяснение критерий)
– Коефициент на Sharpe (по-подходящ, защото отчита
поетия риск при инвестиране)
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Предлагана методика – оценка на портфейлите
Rg =
Eg =

Pg ( L− ) − Pg ( Z + )
Pg ( Z + )
Rg − RM

δR ( t )
g

n

∑R (t )

2

=
δ Rg ( t )
Rg ( t )
=

g

1

n
Pg ( t )
Pg ( t − 1 )

− Rg ( t )2

−1

Rg реална
възвръщаемост на обобщения порт фейл за периода
Egкоефициент
на Шарп
RMреална
възвръщаемост на пазарния индек с за периода
Rg (t)-дневна верижна възвръщаемост на обо бщен портфейл
δRстандартно
отклонение възвръщаемости о
g (t)

т обобщен портфейл
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Човешки капитал
Human capital
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Акционерен подход при инвестирането в човешки капитал
Петя Първанова, ст. ас. Ангел Марчев, мл., доц. д-р инж. Ангел Марчев, УНСС

Equity-like approach to investment in human capital
Petya Parvanova, assist. prof. Angel Marchev, Jr., prof. PhD eng.Angel Marchev; UNWE
Човешките капиталови контракти
Човешките капиталови контракти са иновативни финансови инструменти за
финансиране на образованието от частния сектор. Тези инструменти имат потенциала
да увеличат размера на разполагаемото финансиране за студентите, като едновременно
с това редуцират цената му. Това би довело до увеличаване възможностите на
индивидите, и по-специално на тези от домакинствата с по-ниски доходи, да завършат
висше образование.
Терминът Човешки капиталов контракт произлиза от концепцията за човешкия
капитал, модерната икономическа теория, която оценява знанията и уменията на
индивида като форма на капитал и по-точно като нематериален актив.
Човешкият капиталов контракт 1 представлява финансов инструмент, който
позволява образованието да се финансира чрез инвестиции, подобни на тези в ценни
книжа. Инструментът е договор, по силата на който индивидът-студент привлича
ресурси, чрез които финансира образованието си, като в замяна се задължава да
изплаща процент от своите бъдещи доходи за предварително фиксиран период след
завършване на образованието си.

Човешкият капиталов контракт (ЧКК) се издава при започване на образованието,
т.е. в момент 0. Продължителността на обучението (s) може да бъде различна, в
зависимост от формата на обучение, образователно-квалификационната степен (ОКС) и
Наименованието Човешки капиталов контракт идва от Palacios, M., Human Capital Contracts “Equity –
Like” Instruments for Higher Education, Batten Institute, Darden Graduate School of Business Administration,
University of Virginia, 2002, стр.3, който от своя страна го взема от американската компания Human
Capital Resources.
1
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институцията, в която тя ще бъде придобита. Периодът от 0 до 1 е освободен от
плащания, което е заложено в същността на Човешкия капиталов контракт. Въпреки
това е възможно студентът и инвеститорът да се договорят за допълнителен гратисен
период (k).
Ys е доходът, който индивида би получил веднага след завършване на своето
образование и е равен на Y0. С течение на времето (t) доходът започва да нараства в
следствие на натрупания опит (Y0<Y1<Y2,...,Yt).
Оценяване на Човешките капиталови контракти
Човешките капиталови контракти могат да бъдат оценени, използвайки Модела
за оценка на капиталови активи.
Моделът за оценка на капиталовите активи (МОКА) се използва, за да се
определи желаната норма на възвръщаемост от един актив, ако този актив предстои да
бъде включен във портфейл с вече добре диверсифициран риск, като се има предвид, че
към портфейла ще бъде добавен и системния риск. За да бъде изведен модела за оценка
на капиталовите активи се използват следните основни предположения:
• всички инвеститори са разумни, тоест знаят как да инвестират свободните си
парични средства в ЦК;
• реализираните норми на възвръщаемост от отделните ЦК са нормално
разпределени и не зависят от различните пазарни условия;
•

активите, в които може да се инвестира са точно определен брой;

• капиталовите пазари са ефективни и винаги водят до реализиране на
определен доход;
•

съществуват безрискови активи като например ДЦК;

• пазара като цяло не се променя, тоест няма начисляване на инфлация и
лихвите не се променят;
• инвеститорите притежават цялата им необходима информация във връзка с
възможността им за инвестиране.
На база на тези предположения е изведен МОКА, в основата на който е
заложено твърдението, че когато броят на активите нарастне това води до намаляване
на стойността на риска и съответно обратното. Използвайки този модел, рискът на
всяка инвестиция се разглежда като съставен от два основни вида риск.
На база на линията на МОКА се анализира рискът, като общия съвкупен риск се
разглежда като съставен от:
•
Пазарен риск, който е постоянен, нарича се още системен и не зависи от
броя на активите в портфейла;
•
Специфичен риск (диференцируем, несистематичен), който всъщност е
този риск, който се променя в зависимост от броя на активите
Основно Моделът за оценка на капиталови активи е свързан с възможността за
диверсифициране на риска, като този процес означава такова разпределение на
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активите в един портфейл, така че да може да бъде реализиран минимален риск.
Процеса на диверсифициране на риска е свързан с така наречения процес на хеджиране,
който от своя страна представлява възможност за включване на допълнителни активи
или права в портфейла с цел намаляване на риска. Колкото повече активи съдържа един
портфейл и колкото те са по-разнообразни, толкова повече възможности за намаляване
на риска има, а това от своя страна довежда до формирането на така наречените
ефективни портфейли. За да се определи дали един портфейл е ефективен се използва
съотношение между риска и нормите на възвращаемост на различните портфейли. [23]
Стойност
на риска
Съотношение между риск и
възвръщаемост – линия
МОКА

σ1

Несистематичен
(специфичен) риск

σ2

Систематичен
(пазарен) риск
σ3

A1

A2

A3

Брой активи

Методически особености на изследването
Целта на настоящото изследване е да се демонстрира и апробира алгоритъм за
изчисляване стойността на Човешки капиталов контракт.
Стойността е изчислена за хипотетичен студент, обучаващ се в ОКС „магистър”
в рамките на 2 семестъра. Приема се, че след това той ще работи в публичния сектор.
По тази причина се приема за доход на индивид без опит и образование, което предстои
да бъде придобито, средната месечна работна заплата в публичния сектор. За норма на
ръст на дохода за всяка допълнителна година опит се приема минималната нормативно
приета.
Приема се, че борят на годините, през които индивидът ще изплаща процент от
своя доход на инвеститора (v) са 15, а гратисният период (k) е нула, т.е. плащанията
започват веднага след завършване на образованието.
Основни допускания и методически особености на изследването
1. Норма на безработицата
Данните за коефициентите на безработица по степени на образование, които са
използвани в настоящата разработка са за периода второ до четвърто тримесечие на
2007г. За получаване на данните за първо тримесечие са направени допълнителни
изчисления.
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Период (2007г.)
Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

Коефициент
безработица
2,7%
2,8%
2,3%
1,8%

на

Таблица 1 Коефициенти на безработица за 2007г. по тримесечия
(по данни на Националния Статистически Институт) [25]
2. Доход на индивид без опит и образованието, което предстои да бъде
придобито от индивида

2007

За доход на индивид без опит и образование в настоящата разработка се приема
средната месечна работна заплата в публичния сектор за 2007г. За да бъде приведена на
годишна база е умножена по 12 месеца.
Период
първо тримесечие
второ тримесечие
трето тримесечие

лева
403
438
461

четвърто тримесечие с
включени годишни
премии

600

Средно за година

475,5

Таблица 2 Средна месечна работна заплата в публичния сектор [25]
3. Норма на ръст на дохода за всяка допълнителна година обучение
В настоящата разработка ще бъдат проведени експерименти при следните
хипотези:
r=0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2
4. Брой на годините, през които индивидът се обучава (брой на периодите преди
получаване на първото плащане)
За целите на дипломната работа е прието, че индивидът ще се обучава в
образователно-квалификационна степен „магистър” в рамките на 2 семестъра, т.е. 1
година.
5. Норма на ръст на дохода за всяка допълнителна година опит
Нормата на ръст на дохода за всяка допълнителна година опит е взета от
Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения, раздел II Допълнителни
трудови възнаграждения, чл.3, ал. 3, която гласи: „Минималният размер на
допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа не може да бъде помалък от 0,6 на сто за всяка година трудов стаж от времето, зачитано по предходната
алинея”. [26]
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Съзнателно не е взета предвид частта: „Правото за получаване на това
възнаграждение възниква при трудов стаж, не по-малък от три години.”, с оглед на това
моделът да бъде опростен.
6. Опит на индивида
Прието е, че индивидът няма натрупан трудов стаж (опит), т.е. t = 0.
7. Коефициент, който снижава ръста с течение на времето
Доходът на всеки индивид е следствие от неговото образование, а също и от
допълнителните квалификационни курсове и тренинги, свързани или не с работното
място. Също така е известно, че доходите на по-късните етапи от трудовия живот са
значително по-високи от тези на по-ранните. Въпреки това ръстът на дохода е по-силно
изразен в началото на кариерата и след определен етап постепенно се забавя. 1
За целите на настоящата разработка е прието, че коефициентът, който снижава
ръста на дохода с течение на времето не оказва влияние поради следните причини:
• времевият обхват на контракта не се простира толкова напред в кариерата на
индивида;
• индивидът няма натрупан опит, т.е. инвестицията се прави преди
присъединяването му към пазарът на труда;
8. Период на изплащане
Приема се, че периодът, през който индивидът ще плаща на инвеститора
процент от своя бъдещ доход (v) е 15 години.
9. Норма на дисконтиране
В настоящата разработка нормата на дисконтиране е параметър, който ще бъде
вариран при следните хипотези:
i=0,1; 0,15; 0,2
10. Разходи за администрация и разходи по неизпълнение
Равнището на разходите е прието за 2%, което е най-ниското възможно според
изследванията на Фондация „Атанас Буров” [6]. За целите на настоящата разработка
разделяме разходите по следния начин:
•

1,5% - разходи за администрация;

•

0,5% - разходи по неизпълнение.

По-изчерпателна информация за връзката между опит и образование от една страна и доходи от друга
може да се намери в: Mincer, J., “Schooling, experience, and earnings”, National bureau of economic research
and Columbia University, 1974, New York, London
1
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11. Процент от дохода, който ще бъде изплащан
В настоящата разработка това е параметър, който ще бъде приет ρ=0,04.
за:
С
цел онагледяване на част от изводите параметърът е вариран в диапазон от 0,02 до 0,12
със стъпка 0,02.
12. Изчисляване норма на безработица за първото тримесечие на 2007г.:
Безработни висшисти
Заети висшисти
Общо висшисти (заети и безработни)
Безработни висшисти/Общо висшисти
Коефициент на безработица по степени
на образование [(Безработни
висшисти/Общо висшисти)*100]

23200
834000
857200
0,027065

2,7065%

Таблица 3 Изчисление на коефициента на безработица за първото тримесечие на 2007г.
Изчисленията са направени по данни на НСИ. [27]

2007

13. Изчисляване на средногодишната норма на безработица сред висшистите:
първо тримесечие
второ тримесечие
трето тримесечие
четвърто тримесечие

2,7%
2,8%
2,3%
1,8%

Средногодишно

2,4%

Таблица 4 Средногодишна норма на безработица сред висшистите [25]
14. Извеждане на първоначалните допускания и параметри. В резултат на
горепосочената предварителна подготовка и допускания, параметрите са:
Име
s - брой на годините, през
които индивидът предстои да
се обучава
h – норма на ръст на дохода
за всяка допълнителна година
опит
t – години опит (работа)
g - коефициент, който снижава
ръста на дохода с течение на
времето и е по-голям или
равен на 0
Средна месечна работна
заплата в публичния сектор
Месеци в годината
k – гратисен период
a - административни разходи
d - разходи по неизпълнение
u – норма на безработица
v – брой години, през които
студентът ще изплаща на
инвеститора процент от дохода
си
B0 – годишен доход на
индивид, който не притежава
опит и образование, което
индивидът ще придобие

Название в MATLAB®

Начална стойност

s

1

h

0.06

t

0

g

0

mz

475.5

mon
k
a
d
u

12
0
0.15
0.05
0.024

v

15

Bo

5706

Таблица 5 Параметри в модела
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Еднократно проиграване на модела
1) Изчисляване на дохода през годините при r=0,1 и i=0,1

% Уравнение 7
% Y - годишен доход през период t
% Bo - годишен доход на индивид без образование и опит
% r - норма на ръст на дохода за всяка допълнителна година обучение
% s - брой на годините, през които индивидът предстои да се обучава
% h - норма на ръст на дохода за всяка допълнителна година опит
% t - години работа
% g - коефициент, който снижава ръста на дохода с течение на времето и е
% по-голям или равен на 0
% mz - средно месечно възнаграждение в публичния сектор
% mon - брой месеци
for z=1:(k+v)
t=z
Y(z)=Bo*exp(r*s)*exp((h*t)-(g*t)^2)
end
k =
0
v =
15.00
mz =
475.50
mon =
12.00
Bo =
5706.00
r =
0.10
s =
1.00
h =
0.06
g =
0
Y =
Columns 1 through 5
6696.05
7110.11
7549.78
8016.63
8512.35
Columns 6 through 10
9038.73
9597.65
10191.14
10821.32
11490.47
Columns 11 through 15
12201.00
12955.47
13756.59
14607.25
15510.52

Програмен код 1 Изчисляване на дохода през годините при r=0,1 и i=0,1
2) Изчисляване на очакван доход веднага след дипломиране
Това е минималното годишно възнаграждение, по-ниско от което индивидът не
би трябвало да приема като възнаграждение за своя труд след като се дипломира.
Естествено през последващите години неговия доход се увеличава (Y1=6696.05;
Y2=7110.11и т.н.)
% Уравнение 8
% Ys - очакван доход след дипломиране
Ys=Bo*exp(r*s)
Ys =
6306.11

Програмен код 2 Изчисляване очакван доход след дипломиране при r=0,1 и i=0,1

3) Изчисляване на настояща стойност на паричните потоци след изтичане на
гратисен период
% Уравнение 3
% i - норма на дисконтиране
% k - период на изплащане
% PVI - настояща стойност на потоците от доход по време на изплащането
i=0.1
x=s+k+1;
of=zeros(1,(s+k));
fv=[of,Y(1, x:z)]
PVI=pvvar(fv,i)
i =
0.10
fv =
Columns 1 through 5
0
7110.11
7549.78
8016.63
8512.35
Columns 6 through 10
9038.73
9597.65
10191.14
10821.32
11490.47
Columns 11 through 15
12201.00
12955.47
13756.59
14607.25
15510.52
PVI =
72664.93

Програмен код 3 Настоящата стойност на ПП след гратисен период при r=0,1 и i=0,1
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4) Изчисляване на стойността на Човешкия капиталов контракт. (HCCV е
осъвременена оценка (към сегашния момент) на Човешкия капиталов контракт от
гледна точка на инвеститора.)
% Уравнение 2
% HCCV - Стойност на Човешкия капиталов контракт
% ro - процент от дохода, който ще бъде изплащан
% a - административни разходи
% d - разходи по неизпълнение
% u - норма на безработица
ro =
0.04
a =
0.01
d =
0.01
u =
0.02
HCCV =
2778.71

Програмен код 4 Стойност на Човешкия капиталов контракт при r=0,1 и i=0,1
5) Изчисляване на печалба при различни размери на инвестицията
M(1)=1000;
for l=2:5;
M(l)=M(l-1)+1000;
end;
P=HCCV-M;
P =
1778.71
778.71

-221.29

-1221.29

-2221.29

Програмен код 5 Изчисляване на печалбата при различни размери на инвестицията
6) Анализ и започване на нов експериментален цикъл, т. е. връщане в точка 0).
Аналогично на т. 1) до т. 5) се проиграва модела 15 пъти при следните стойности на
варираните параметри:
i=0,1; 0,15; 0,2
r=0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2
Анализи и изводи
При изискуема норма на доходност i=0,1 се правят 5 експеримента за различни
стойности на нормата на ръст на дохода за всяка допълнителна година обучение.
Получените резултати за очакваните доходи са в таблица 7, като при t=0 всъщност
получаваме очакваният доход непосредствено след завършване на образованието, т.е.
Ys.
r
r=0,1
r=0,125
r=0,15
r=0,175
r=0,2

t

0
6306,11
6465,75
6629,43
6797,25
6969,32

1
6696,05
6865,56
7039,37
7217,57
7400,28

2
7110,11
7290,11
7474,66
7663,88
7857,89

3
7549,78
7740,90
7936,86
8137,79
8343,80

4
8016,63
8219,57
8427,65
8641,00
8859,75

5
8512,35
8727,84
8948,79
9175,33
9407,60

6
9038,73
9267,54
9502,15
9742,70
9989,34

7
9597,65
9840,62
10089,73
10345,15
10607,04

r
r=0,1
r=0,125
r=0,15
r=0,175
r=0,2

t

8
10191,14
10449,13
10713,65
10984,86
11262,95

9
10821,32
11095,26
11376,14
11664,13
11959,41

10
11490,47
11781,36
12079,60
12385,40
12698,94

11
12201,00
12509,87
12826,56
13151,27
13484,19

12
12955,47
13283,44
13619,71
13964,50
14318,01

13
13756,59
14104,84
14461,91
14828,01
15203,39

14
14607,25
14977,04
15356,18
15744,93
16143,51

15
15510,52
15903,17
16305,76
16718,54
17141,77

Таблица 5 Очаквани доходи на индивида при норма на дисконтиране
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От таблицата става видно, че очакваният доход на индивида е в
правопропорционална зависимост от нормата на ръст на дохода за всяка допълнителна
година обучение (r). Друг извод, който може да се изведе от получените резултати е, че
с течение на времето доходът нараства.
В следващите таблици са посочени резултатите от модела за очакваната средна
месечна (n) и годишна (Ys) работна заплата, настоящата стойност на доходите на
индивида и съответно стойностите на Човешкия капиталов контракт при различните
варианти.
r
r=0,1
r=0,125
r=0,15
r=0,175
r=0,2

Ys
6306,11
6465,75
6629,43
6797,25
6969,32

N
525,51
538,81
552,45
566,44
580,78

PVI
72664,93
74504,45
76390,54
78324,38
80307,17

HCCV
2778,71
2849,05
2921,17
2995,12
3070,95

Таблица 6 Очакван доход след дипломиране, настояща стойност на доходите на
индивида и стойност на ЧКК при норма на дисконтиране i=0,1
r
r=0,1
r=0,125
r=0,15
r=0,175
r=0,2

Ys
6306,11
6465,75
6629,43
6797,25
6969,32

N
525,51
538,81
552,45
566,44
580,78

PVI
54245,64
55618,87
57026,87
58470,51
59950,7

HCCV
2074,35
2126,87
2180,71
2235,91
2292,51

Таблица 7 Очакван доход след дипломиране, настояща стойност на доходите на
индивида и стойност на ЧКК при норма на дисконтиране i=0,15
r
r=0,1
r=0,125
r=0,15
r=0,175
r=0,2

Ys
6306,11
6465,75
6629,43
6797,25
6969,32

N
525,51
538,81
552,45
566,44
580,78

PVI
42177,22
43244,94
44339,69
45462,16
46613,04

HCCV
1612,86
1653,69
1695,55
1738,47
1782,48

Таблица 8 Очакван доход след дипломиране, настояща стойност на доходите на
индивида и стойност на ЧКК при норма на дисконтиране i=0,2
От таблиците става видно, че с увеличение на нормата на дисконтиране
намаляват настоящата стойност на доходите на индивида и осъвременената оценка на
Човешкият капиталов контракт и обратното, с нейното увеличаване и очакваните
настояща стойност на доходите и оценка на контракта намаляват.
От следващата фигура става видно, че зависимостта между очакваните годишни
бъдещи доходи на индивида и заложената норма на ръст на дохода за всяка
допълнителна година обучение е положителна. Също така личи, че доходите на
индивида ще нарастват експоненциално с течение на времето.
Наблюдава се, че през последните години от изплащането на контракта, с
увеличението на нормата на ръст на дохода за всяка допълнителна година обучение,
още повече нараства доходът на индивида.
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Интересен би бил въпросът за разглеждане на инвестицията от гледна точка на
инвеститора. Например при разглеждане на случаи с различни размери на
инвестираните средства и различни нива на доход за инвеститора (процент от дохода,
който се изплаща на инвеститора) се получават следните резултати: виж долната
фигура.

Процент от
дохода, който
ще бъде
изплащан на
инвеститора

От фигурата по-долу е видно, че при по-ниски размери на инвестицията се
получава по-висока възвръщаемост. Също така личи, че от един момент нататък
инвестицията става напълно неизгодна. Контракт в тази област (с отрицателна
възвръщаемост от инвестицията) е например този с размер на инвестицията 5000 лв.
при процент от дохода, който ще се изплаща на инвеститора 4%. Видно е също, че найнеизгоден от гледна точка на инвеститора би бил контракт с размер на инвестицията
6000 лв. и доход, който студентът ще изплаща – 4%, а най-изгоден този, при който
инвестицията е 1000 лв., а процентът от дохода – 12%.

0,04
0,06
0,08
0,1
0,12

Размер на инвестицията
1000
2000
1778,707
778,707
3168,06
2168,06
4557,414
3557,414
5946,767
4946,767
7336,121
6336,121

3000
-221,293
1168,06
2557,414
3946,767
5336,121

4000
-1221,29
168,0605
1557,414
2946,767
4336,121

5000
-2221,29
-831,94
557,414
1946,767
3336,121

6000
-3221,29
-1831,94
-442,586
946,7675
2336,121

Таблица 9 Обобщение за печалбата на инвеститора
При различните варирания на нормата на дисконтиране и размера на
първоначалната инвестиция, която инвеститорът би могъл да направи става ясно, че
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при по-висока норма на дисконтиране ще е изгодно за него да отпусне повече
финансиране и обратното.
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Securitization of Human capital contracts
assist. prof. Angel Marchev, Jr., prof. PhD eng. Angel Marchev, Petya Parvanova, (UNWE)
“По-добре е да се инвестира в добър човек и
посредствен продукт, отколкото в добър
продукт и посредствен човек.”
Жорж Дероа

Резюме: Човешките капиталови контракти представят един нов
инвестиционен инструмент в човешки капитал и същевременно е и възможност за
набиране на частно финансиране на личния талант.
Ключови думи: Човешки капиталови контракти, Акционерен подход,
инвестиции в човешки капитал
Abstract: Human capital contracts present a new type of investment instrument in
human capital and at the same time they are an opportunity for private funding of talent.
Key words: Human capital contract, „equity-like”, human capital investing
JEL: J24, G11

Човешкият капитал
Превръщането на иновациите в един от основните фактори на
конкурентоспособността, развитието на информационните технологии, техника и
комуникациите в световен мащаб поставят човешкия капитал в центъра на т. нар.
икономика на познанието (knowledge-based economy). Нарастващата роля на знанието
поставя редица въпроси 1 , свързани с квалификацията на човешките ресурси сред
стопанските организации. На национално ниво те са свързани с политиката по
отношение на образованието и развитието на човешкия капитал в дългосрочен план.
Инвестициите в човешки капитал следва да се правят с цел повишаване на
производителността на труда, а оттам и на дохода от дейността 2. Безспорен е фактът, че
колкото и нова да е дадена технология потенциалът й не може да бъде използван
напълно, без да са направени необходимите инвестиции в повишаване уменията на
персонала, който ще оперира с нея 3.
За алтернативни концепции за знанието виж Миронова, Н., “Комуникации при внедряване на система за
управление на знанието”, Авангард Прима, София, 2010, стр. 13
1

Подобна е и формулировката на Милтън Фридман: “Its function is to raise the economic productivity of the
human being.”, стр. 100-101,Friedman, M., R.D. Friedman, „Capitalism and freedom”, The University of
Chicago Press,1982, Chicago and London
3
Пешев П. - гост коментатор БФБ, за контакт: peter_peshev@broker.bg, Катя Иванова - редактор, за
контакт: katya.ivanova@broker.bg, http://www.broker.bg/, Инвестиране в човешки капитал, петък, 20 април
2007, http://www.broker.bg/content/view/878/76/
2
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Най-общо казано човешкият капитал представлява съвкупността от знания,
умения и личностни качества, които спомагат за повишаване производителността на
индивида. 1 Натрупването на човешки капитал е динамичен процес. Уменията
придобити на един етап от жизнения цикъл, оказват влияние както върху началните
условия (умения и знания на индивида), така и върху технологията на учене на
следващия етап. Човешкият капитал се образува по време на жизнения цикъл с
помощта на семейства, училища и фирми. 2
Един от основните фактори за формиране и подобряване качеството на
човешкия капитал е образованието. 3 По-добре образованите и обучени човешки
ресурси имат по-добра производителност на труда, което съответно рефлектира върху
произвежданите количества и качествените им характеристики. Освен това, „колкото
по-висока е степента на образование, толкова по-голям е потенциалът за развитие на
науката и технологията, както и по-бързото им прилагане в практиката”. 4, 5
В подкрепа значението на образованието, получено на по-ранните етапи от
жизнения цикъл на индивида са и резултатите от изследването на Биагети. 6 Данните,
използвани в това изследване са от EU-SILC. 7 То потвърждава това, че колкото пообразован е един индивид след напускане на училище, толкова по-вероятно е той да
продължи да учи и да повишава своята квалификация по време на своята кариера.
Образованието скъсява времевия лаг между откритията и тяхното всеобщо
привеждане в употреба, т.е. съкращава дистанцията между теоретичното и
практическото ниво на развитие на технологиите. Естествено е хората с по-висока
образователна степен по-бързо да реагират на нововъведенията в науката и
технологиите и първи да внедряват новостите в своите производствени и дори
потребителски дейности.

Човешките капиталови контракти
Човешките капиталови контракти са иновативни финансови инструменти за
финансиране на образованието от частния сектор. Тези инструменти имат потенциала
Капелюшников Р., Институт свободы Московский Либертариум, Теория человеческого капитала, 1998,
http://www.libertarium.ru/libertarium/10624
2
Carneiro P., James J. Heckman, Human Capital Policy, IZA Discussion paper series, IZA DP No. 821, July
2003, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=434544
3
Подобно определение може да се намери и на страниците на Экономический словар:
http://abc.informbureau.com/html/xaeiaaxaneee_eaieoae.html
4
Зарева И., Човешкият капитал като основен елемент на нематериалните активи, сп. Икономическа
мисъл 2/2004
5
За ползите на националните икономики от развитието на човешкия капитал виж документи на OECD по
темата, например „Policy Brief. OECD Observer”, юли 2007 и препоръчаната в него допълнителна
литература, както и www.SourceOECD.org, www.oecd.org/insights
6
Biagetti M., S. Scicchitan, Inequality in workers' lifelong learning across european countries: Evidence from
EU-SILC data-set, MPRA - Munich Personal RePEc Archive, Italy, 16 September 2009, http://mpra.ub.unimuenchen.de/17356/
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Повече информация за EU-SILC може да бъде намерена на:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/living_conditions_and_social_protection/introduction/income
_social_inclusion_living_conditions
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да увеличат размера на разполагаемото финансиране за студентите, като едновременно
с това редуцират цената му. Това би довело до увеличаване възможностите на
индивидите, и по-специално на тези от домакинствата с по-ниски доходи, да завършат
висше образование. Развитието на Човешките капиталови контракти не изисква почти
никакви или минимални ресурси от правителството, като в същото време повишава
ефективността на пазара на образователни услуги. По думите на Милтън Фридман то
спомага за равенство на възможностите и взема предвид източниците на различие в
доходите без: „да възпрепятства конкуренцията, да унищожава стимулите и, справяйки
се със симптомите, които биха произлезли от преразпределение на дохода, което не
отразява многообразието от фактори, а чрез засилване на конкуренцията, правейки
стимулите ефективни и елиминирайки причините за неравенството”. 1, 2
Нуждата от иновативни източници за финансиране на висшето образование
става все по-чест обект на дискусии в редица страни, в това число и България.
Тенденцията на покачване цените на образователните услуги, недостигът на финансова
помощ, който произлиза от това и повишаващият се брой индивиди, които биват
записани в различните образователни степени водят до необходимостта от нови
инструменти за финансиране на студентите, които имат възможността и желанието да
посещават университет, но не и необходимите финансови ресурси за това.
Според Мигел Палациос Човешките капиталови контракти са удобни за
студентите и инвеститорите най-малко поради следните 4 причини:
•
Те освобождават студента от всякаква несигурност относно възможността
му да прави вноски по заеми с фиксирани погасителни вноски. Това е така, защото
плащанията зависят от доходите на индивидите, но едва след дипломирането им.
Същността на договора защитава студентите срещу периоди, през които доходите им са
малки или изобщо няма такива. По нататък, това облекчава от изплащане на големи
суми, в случай че тяхната кариера е по – малко печеливша от плануваната.
•
Те фактически елиминират възможността за неизпълнение на
задължението поради финансова нестабилност. От гледна точка на инвеститора, фактът
че плащанията се уреждат в зависимост от бъдещите доходи означава по-малко
неизпълнения на задълженията. Тези неизпълнения няма да бъдат напълно
елиминирани, тъй като някои студенти ще се опитат да избегнат погасяването на
вноските си, дори и при наличие на средства за да ги правят, а други ще се намират във
финансови затруднения поради възникнали основателни причини, но трудността за
плащане в срок на фиксирани погасителни вноски в периоди на влошено финансово
състояние ще бъде намалено в много голяма степен.
•
Те не се „интересуват”
от целите и нуждите. За разлика от
традиционните заеми, които зависят от активите, които могат да бъдат предложени
като гаранция, Човешките капиталови контракти зависят от очакваните бъдещи
Стр. 107, Friedman, M., R.D. Friedman, „Capitalism and freedom”, The University of Chicago Press,1982,
Chicago and London
2
Friedman M., R.D. Friedman, „Capitalism and freedom”, The University of Chicago Press,1982, Chicago and
London
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приходи. Възможността за финансиране чрез Човешки капиталови контракти е
свързана с това, какво изучават студентите и къде получават образованието си, а не с
това какъв е техния произход, дали са състоятелни или не.
•
Те субсидират тези, които най-много имат нужда от това по време на
обучението. Разликата между стойността на полученото финансиране и стойността на
плащанията, направени от студента могат да бъдат интерпретирани като субсидия
основана на дългосрочна нужда. За разлика от всички останали видове субсидиране,
Човешките капиталови контракти отпускат средства само на тези, които се нуждаят от
тях. Тази субсидия в крайна сметка идва от високите приходи на вече работещите
студенти, които плащат повече в сравнение с разходите, които са направени за тяхното
финансиране. 1

Как работят Човешките капиталови контракти
Терминът Човешки капиталов контракт произлиза от концепцията за човешкия
капитал - модерната икономическа теория, която оценява знанията и уменията на
индивида като форма на капитал и по-точно като нематериален актив.
Човешкият капиталов контракт 2 представлява финансов инструмент, който
позволява образованието да се финансира чрез инвестиции, подобни на тези в ценни
книжа. Инструментът е договор, по силата на който индивидът-студент привлича
ресурси, чрез които финансира образованието си, като в замяна се задължава да
изплаща процент от своите бъдещи доходи за предварително фиксиран период след
завършване на образованието си. Такъв инструмент в настоящата дипломна работа ще
наричаме Човешки капиталов контракт.
Най-общо Човешкият капиталов контракт се разполага във времето по начинът,
по който е илюстрирано на следната фигура:

Фигура 1 Човешкият капиталов контракт (ЧКК) и времето

1

Palacios M., Human Capital Contracts “Equity – Like” Instruments for Higher Education, Batten Institute,
Darden Graduate School of Business Administration, University of Virginia, 2002
2
Наименованието Човешки капиталов контракт идва от Palacios, M., Human Capital Contracts “Equity –
Like” Instruments for Higher Education, Batten Institute, Darden Graduate School of Business Administration,
University of Virginia, 2002, стр.3, който от своя страна го взема от американската компания Human
Capital Resources.
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Човешкият капиталов контракт (ЧКК) се издава при започване на образованието,
т.е. в момент 0. Продължителността на обучението (s) може да бъде различна, в
зависимост от формата на обучение, образователно-квалификационната степен (ОКС) и
институцията, в която тя ще бъде придобита. Периодът от 0 до 1 е освободен от
плащания, което е заложено в същността на Човешкия капиталов контракт. Възможно e
студентът и инвеститорът да се договорят за допълнителен гратисен период (k).
Ys е доходът, който индивида би получил веднага след завършване на своето
образование и е равен на Y0. С течение на времето (t) доходът започва да нараства в
следствие на натрупания опит (Y0<Y1<Y2,...,Yt).
Интересен аспект на Човешките капиталови контракти е възможността им да
подобрят функционирането на пазара на образователни услуги. Определянето на цената
на контракта ще се базира на очакването на инвеститорите по отношение на бъдещите
доходи на студента по време на периода на изплащане. Тези очаквания ще зависят от
университета, който той посещава, областта, в която се специализира и други фактори,
счетени за свързани с бъдещите му доходи. Така, чрез наблюдение на цената на тези
контракти, ще бъде възможно по лесен и директен начин да се сравнят очакванията по
отношение на бъдещите доходи. Сравнението на очакваните доходи ще даде повече
информация на бъдещите студенти, като ще направи по-ясно за тях решението за това
кой университет да посещават или в коя област да се развиват.
Все пак, по-важното е, че подобно сравнение ще разкрие информация относно
икономическата стойност на определена област от образованието, сравнена с разходите,
които са направени, за да бъде изучена. Например на двама студенти, учещи право в
два различни университета могат да бъдат предложени Човешки капиталови контракти
на една и съща цена, заключавайки, че инвеститорите оценяват потенциала на
бъдещите доходи на двамата студенти като еднакъв. Ако и двамата студенти
финансират всички свои разходи чрез Човешки капиталови контракти, то, студентът,
който посещава по-скъпото училище ще да се наложи да отдели по-висок процент от
бъдещите си доходи за изплащане на инвестицията, тъй като разходите, които той ще
направи за придобиване на своята образователна степен ще са по-високи. Затова
студентът, който решава кой университет да посещава ще има икономически стимул да
избере по-евтиния. 1
Сравненията между цените на Човешките капиталови контракти и на
образователните услуги биха подобрили ефикасността на пазара на висше образование,
като направят по-ясни икономическите ползи и разходи от това да се посещават
определени институции. Студентите ще бъдат привлечени от институциите с
благоприятна връзка между техните очаквани ползи и разходи, и от тези, който
предлагат по-високи бъдещи доходи. Резултатът ще е по-високо ниво на конкуренция
между институциите, като студентът ще печели от по-ниски относителни разходи и
подбудата да преследва възможности за по-високи бъдещи доходи.

1
Примерът е взет от Palacios M., Human Capital Contracts “Equity – Like” Instruments for Higher Education, Batten
Institute, Darden Graduate School of Business Administration, University of Virginia, 2002
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Етапи на секюритизация на Човешките капиталови контракти
Същност на секюритизацията
Според определението на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие, публикувано на страницата на Института за пазарна икономика,
секюритизацията има следното родово определение: „издаване на търгуема ценна книга,
подкрепена и гарантирана не от частна корпорация или публичен (държавен) орган, а
от очаквани касови потоци от особени активи”. 1
Дефиницията, която е приета в настоящата разработка е тази на българския
законодател. "Секюритизация" е дейност, при която вещни права (право на собственост
и право на строеж) върху недвижими имоти или права върху парични вземания,
включително и бъдещи вземания, се материализират в ценни книжа, предлагани
публично. 2 (Допълнителни разпоредби на ЗДСИЦ)
Секюритизацията е процес, при който финансова институция инициатор на
секюритизационната сделка обособява портфейл или самостоятелен тип от неликвидни
финансови или материални активи (най-често с помощта на дружество със специална
инвестиционна цел), които служат като обезпечение на издадените срещу тях ликвидни
ценни книги (акции или облигации), които на свой ред се предлагат за закупуване от
инвестиционната общност.
Според степента, в която собствеността на секюритизираните активи преминава
от оригиналния им собственик към инвеститора, различаваме:
Традиционна секюритизация — осъществявана с помощта на дружество със
специална инвестиционна цел, което се явява самостоятелно юридическо лице,
изкупуващо активите (и свързаните с тях вземания) от оригиналния им собственик чрез
постъпления, получени от емитирането на ценни книги — акции и/или облигации (напр.
облигации, емитирани от АДСИЦ).
Синтетична секюритизация — при която финансовите активи предмет на
секюритизационната сделка остават в портфейла на финансовата институция —
инициатор на сделката и само служат като законово обезпечение на емисия ценни
книги, издадена от същата (напр. ипотечни облигации, емитирани от банка). В този
случай прехвърлянето на кредитния риск се осъществява с помощта на деривативни
финансови инструменти и/или гаранции. 3
Типичната операция по секюритизация включва кредитополучател, дружество
със специална инвестиционна цел, инициатор на сделката и инвеститори.
Институт за пазарна икономика, Особените инвестиционни дружества, 2007, http://www.imebg.org/pr_bg/91-7.htm
2
Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, http://lex.bg/laws/ldoc/2135467375
3
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%
D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
3
Темата за фондовете на дипломиралите се е застъпена в Palacios M., Human Capital Contracts “Equity –
Like” Instruments for Higher Education, Batten Institute, Darden Graduate School of Business Administration,
University of Virginia, 2002
1
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Фигура 2 Схема на секюритизационната сделка 1

Когато предмет на секюритизация са вземания, същите следва да са към местни
лица и да не са обект на принудително изпълнение. Едно дружество може да
секюритизира само недвижими имоти или само вземания. 2
Въвеждането на Човешките капиталови контракти би могло да промени начинът,
по който понастоящем студентите финансират образованието си. Настоящата точка
отива отвъд оформянето и изпълнението на индивидуалните договори, за да изследва
как Човешките капиталови контракти могат да се развият до основен източник на
финансиране на образованието с помощта на секюритизацията. В рамките на процеса
могат да бъдат обособени три етапа. 3
1.

създаването на индивидуални договори;

2.

създаването на фондове от договори;

3.

фондове на вторичния пазар.

Етап 1: Създаване на индивидуални договори:
На този етап инвеститорът осигурява финансиране на студента в замяна на
процент от неговите бъдещи доходи след дипломирането. Едно от улесненията на
Човешките капиталови контракти е прехвърлянето на част от присъщия риск на
бъдещите доходи.
Фигурата
е
взета
от:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0
%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
2
чл. 4, ал. 6 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, http://lex.bg/laws/ldoc/2135467375
3
Етапите са взаимствани от Palacios M., Human Capital Contracts “Equity – Like” Instruments for Higher Education,
Batten Institute, Darden Graduate School of Business Administration, University of Virginia, 2002
1
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Инвестици

Индивид

Договаряне на
условията

АДСИЦ

Инвеститор1
ЧКК

Процент от бъдещия доход
Фигура 3 Създаване на ЧКК

На този етап част от риска се прехвърля към инвеститора, а той от своя страна,
предприема различни действия по управлението му чрез диверсификация, която води
към втория етап: създаването на фондове от договори.

Етап 2: Създаване на фондове от договори:
Фондовете за човешки капитал биха инвестирали в голям брой студенти и така
биха намалили риска, свързан с нестабилността на доходите на един студент.
Годишният доход идващ от голям брой студенти ще варира в много по – тесни граници
отколкото индивидуалните доходи. При това високите доходи компенсират ниските и
така чрез диверсификацията фондът управлява риска.
Два са изводите, които могат да бъдат направени от Фигура 4:
•

В инвестиционният портфейл, който се намира най-отдолу във фигурата
биха могли да се включат най-разнообразни активи;

•

Този процес на теория може да продължи до безкрайност.

Тези фондове могат да бъдат създадени, за да привличат инвеститори с
различни мотиви за осъществяване на инвестицията. Някои от тях ще бъдат
заинтересовани от сигурността свързана със специалността, която студентите са
избрали, други - от сигурността свързана със самите студенти, т.е. доколко даденият
индивид би могъл да изпълни условията на договора, а вероятно трети ще проявяват
интерес към типа университет – доколко той е престижен и какво е нивото на
образователните услуги в него. Биха могли да бъдат създадени фондове, изградени
върху чисто икономически мотиви, а други да бъдат мотивирани от алтруистични
такива. 1
Във втория тип биха инвестирали институции, заинтересовани от повишаване квалификацията на
индивидите в обществото: правителствени и неправителствени организации, стопански единици, а също
така и заинтересовани физически лица.
1
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Инвеститор 1

Инвеститор 2

Инвеститор 3

Инвеститор n

Вторичен пазар

Инвестиционен
портфейл от
ЧКК

Инвестиционен
портфейл от
ЧКК

Взаимен фонд

Взаимен фонд

Инвестиционен портфейл

Фигура 4 Фондове и секюритизация

Крайният процент от дохода, който студентите ще трябва да плащат за някои
специалности, които са скъпи отнесени към доходите след завършване ще бъде много
висок. Заинтересованите инвеститори могат да учредят фондове за тези студенти, за да
ги субсидират. По този начин обучаващите се ще продължат да плащат процент от своя
доход, но плащанията, които ще правят няма да са напълно достатъчни, за да покрият
разходите за тяхното образование. Разликата ще бъде покривана от фондовете в полза
на обществото.
Така например фондът, учреден от такива алтруистични инвеститори ще бъде
много по-ефективен, отколкото ако парите се дават за стипендии без каквато и да е част
от тях да се връща обратно. Неговата ефективност произтича от разликата в броя на
студентите, чието образование може да бъде финансирано чрез стипендии.
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Един тип фонд, който би могъл да е от особен интерес за университетите е
фондът на дипломиралите се. 1 Подобни фондове са широко разпространени в САЩ. Те
са склонни да бъдат лоялни към своите университети и са важен източник на средства
за финансиране на техните студенти. Чрез даряваните от тях средства, дипломиралите
се споделят своят успех с институцията. Те биха могли да поискат да увеличат своя
принос ако им се предостави възможност да получават възвръщаемост от своята
инвестиция. По този начин фондовете за човешки капитал предоставят на
университетите нови начини за привличане на капитал, който да бъде употребен, за да
достигне техният продукт до по-широк кръг от индивиди.2

Етап 3: Фондовете на вторичния пазар:
След създаването на фондове идва третият етап, при който броят на
инвеститорите се увеличава. Някои инвеститори могат да продават част от приходите
от фонда на други инвеститори и институции. Отделният инвеститор притежава дял от
фонда, като заедно с това се ползва от предимствата на диверсификацията, без да се
налага да инвестира цялата сума пари в един актив/фонд. На инвеститора може да не се
налага да закупи широк диапазон Човешки капиталови контракти на студенти в
различни университети и специалности, а ще може да притежава предимството на
подобна инвестиция като си закупи дял от фонда.
Секюритизацията играе важна роля на финансовите пазари, облекчавайки
инвестициите на индивидите в дейности, в които в противен случай само
финансовите институции биха могли да вземат участие. Това от своя страна
увеличава наличните средства, тъй като инвестицията става достъпна за индивиди и
институции с по-голям обем свободни парични средства, и намалява цената на
капитала, като прескача финансовите посредници. Предимството за студентите е
ясно: по – малко разходи за тяхното обучение.

1

Т.нар. alumni funds

250

Приложение на компетенциите в етапите на подборния процес на
човешки ресурси
Петя Ванкова Георгиева - Кондакова 1, УНСС
Резюме: Предмет на настоящият доклад е приложението на компетенциите в
процеса по подбор на човешки ресурси и свързаната с това промяна на цялостната му
концепция. Направен е анализ на силните страни и областите за подобрение в
компетентностно ориентирания подбор на човешки ресурси спрямо традиционния
процес. Разгледани са ползите за прилагане на компетентностно- ориентиран подбор
на човешки ресурси в организацията. Направено е заключение, че тенденциите в
теориите и практиките на световно ниво и в България сочат, че организациите
използват някаква форма на компетенции в дейностите по управление на човешките
ресурси, така че е въпрос на време организациите да започнат да изграждат
компетентностни
модели, съобразени с техните бизнес стратегия, цели,
корпоративна култура и ценности.
Ключови
думи:
компетенция,
подбор,
компетентностен
компетентностен подход, интервю, център за оценка, тест

модел,

Въведение
Управлението на човешките ресурси търпи постоянни промени. Тъй като
човешкият ресурс е критичен фактор за запасването на организационните конкурентни
предимства, дейностите по управление на човешките ресурси трябва постоянното да се
усъвършенстват, за да отговорят на промените в съвременната бизнес среда,
технологичния напредък и глобалните процеси. Организацията е призвана
непрекъснато да търси, прилага и развива подходи и управленски модели, които да
повишават ефективността й. В съвременните теории и практики за управление на
човешките ресурси все по-голямо значение придобиват компетенциите и се наблюдава
преориентация на организацията на някои дейности от системата за УЧР към
приложение на компетенциите в тези дейности и създаване на компетентностен модел
като основа за усъвършенстване на системата за УЧР. Приложението на компетенциите
се свързва с установяване на препоръчителни компетенции, които залягат в основата на
подхода към привличане, селекция, обучение, развитие, задържане и идентифициране
на таланти, 360 градусова обратна връзка за целите на управление на представянето и
др. В тази разработка се разглеждат влиянието на компетенциите при подбора на
човешки ресурси и ролята им още на „входа” на организацията за осъществяване на
резултатно ориентирана и ефективна селекция.
За тази цел трябва да отговорим на следните важни въпроси:

1

e-mail: pgeorgieva@mail.bg
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•

Първи въпрос – Какво разбираме под понятието „компетенция”;

•

Втори въпрос – Какви са етапите на подборния процес;

•
Трети въпрос - Как компетенциите се прилагат в отделните етапи на
подборния процес?
•
Четвърти въпрос – Силни и слаби страни на употребата на
компетенциите в подбора на човешки ресурси?
1.

Същности на понятието „компетенция”

Понятието “компетенция” е доста обсъждано сред академичните среди. На
понятието му се дават множество значения, но въпреки това то остава една от найдискутираните в сектора на управленската теория, в организационната и
професионална литература.
Понятието „компетенция” е въведено от Р. Бойяцис. Той развива това понятие в
изследванията си, като установява, че успешният мениджър се отличава от неуспешния
или по-малко успешния не по един критерий, а по група от критерии (фактори). Тази
група от фактори включва: лични качества, мотиви, опит и поведенчески
характеристики. Бойяцис определя компетенцията като: „Компетенцията е
съществена характеристика на личността, която може да бъде мотив, отличителна
черта, умение, аспект от личността или социалната ролята на някого и/ или познания,
които тя използва” [1,стр.12].
За практическите цели на приложението на компетенциите в съвременните
практики за УЧР, приемам за валидно следното определение на понятието
„компетенция”, подадено от Сара Холифорд и Стив Уидет:
„Компетенциите са поведения, които индивидите демонстрират при
ефективното изпълнение на задълженията и отговорностите, обвързани с позицията
в контекста на конкретен организационен контекст” [2,стр.7].
2.

Употреба на компетенциите в подбора на човешки ресурси

Основната разлика между употребата на компетенции в подбора и традиционния
подход за подбор е концепцията за подбор. При употребата на компетенции,
изхождаме от:
•
Резултатите, които трябва да постигне потенциалния кандидат, за да
заеме вакантната позиция;
•
Целите, които са заложени за постигане в рамките на конкретната
позиция, функционална област и в рамките на цялата организация;
•

Организационните ценности, култура, бизнес нужди и бизнес специфика;

•
Характеристиките на настоящите служители на тази позиция, които се
справят успешно и/или имат изключително трудово представяне;
•
Критичните ситуации и ежедневните казуси и събития, свързани с
изпълнението на задълженията и задачите на конкретната позиция.
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За да се проведе компетентностно – ориетниран подбор е неодходимо да бъдат
изпълнение следните условия:
Да бъдат идентифицирани основните компетенции, предвиждащи
успешното представяне на конкретната позиция.
•

Компетенциите да бъдат ясно дефинирани и прокомунукирани с
мениджърите;
•

Наличие на пакет от въпроси за интервюиране, които да подпомогнат
интервюиращия да определи наличието на определените компетенции и/или потенциал
за тяхното развитие;
•

•

Специално обучени интервюиращи;

•

Формуляри за отбелязване и записване на информацията, извлечена от

интервюто;
Скала за отбелязване и подреждане на наблюдаваните и демонстрирани
компетентности по време на интервютата;
•

При използване на компетенции, за разлика от използване на традиционния
подход – изискванията на потенциалните кандидати не се определят на база
длъжностни характеристики, а на база поведенчески характеристики, облечени в
компетенции. Имаме промяна и в процеса на провеждане на подбора, тъй като
инструментите на подбор – интервюто и използваните тестове (и/или центрове за
оценка) трябва да имат компетентностно - ориентиран дизайн. Интервюирането трябва
да идентифицира компетенции на база минали поведения на кандидата, а тестовете
и/или центровете за оценка трябва имат такъв дизайн, че да измерват указаните и
дефинирани вече компетенции. Селекцията на кандидатите и вземането на крайно
решение за избор и отправяне на предложение на кандидат, трябва да бъде осъществено
на база дефинираните компетенции.
Защо е толкова важно да използваме компетенции в подбора на човешки
ресурси?
За да се отговори на този въпрос, ще бъдат цитирани Антоанет Лучия и Ричард
Лепсингер, които пишат в своята книга “Изкуството и науката на компетентностния
модел” [4, стр. 119]:
1.
„Миналото поведение най-добре предсказва бъдещо поведение; използвали
дадена компетенция веднъж, хората са предразположени да я използват отново;
2.
Хората са последователни; ако те са използвали дадена компетенция в
една ситуация, най-вероятно ще я използват и в друга;
3.
Да предскажеш неуспех е по-лесно от това да предскажеш успех. Много
фактори допринасят за успеха, но неуспеха може да се случи и заради липса на дори
една компетенция”
Предимствата и предизвикателствата пред употребата на компетенции в подбора
са отразени в Таблица 2.
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Таблица 2: Силни и слаби страни на компетентностния подход в подбора
УПОТРЕБА НА КОМПЕТЕНЦИИ В ПОДБОРА
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
1 Компетентностно –
1 Изисква време за създаване на
ориентираният подбор е
компетентностен модел за целите
резултатно ориентиран. При
на подбора
него се акцентира върху
резултатите, не върху
квалификация, опит и/или
образование
2 При използването му има
2 Изисква се обучение и
възможност и още на „входа” на
допълнителни консултации за
организацията да се направи
мениджърите, за да започнат да
анализ дали кандидатите
разбират и ползват компетенциите
„пасват” на организационната
култура. При този подход
изхождайки от резултатите се
набират хора, от които може да
се очаква да ги постигнат.
3 Компетентностно –
3 По време на интервюто могат да се
ориентираният подбор дава
установят малко на брой
възможност на кандидата да
компетенции
даде примери от
организационния си живот и/или
от трудовата си дейност
4 Дава възможност да се
анализира поведението на
кандидата при бъдеща промяна
5 Създава се компетентностен
модел, който служи не само за
подбор на външни за
организацията кандидати, но и
за преназначаване и/или
планиране на кариерата и
издигане в йерархията (или
хоризонтално развитие) на
служителите в организацията
6 Този метод не е
дискриминационен
7 Подпомага анализа на ранен
етап за потенциала на
новопостъпващите при
бъдещото им развитие
8 Този подход може да доведе до
намаляване на разходите за
последващо обучение, ако е
осигурен подбора на служител,
който има трудово изпълнение,
отговарящо на изискванията

254

Направеното сравнение показва, че въпреки наличните предизвикателства пред
развитието и усъвършенстването в приложението на компетенциите в подбора на
човешки ресурси, броя на представените предимства преобладават пред слабите страни
на приложението им. Основните предизвикателства са свързани преди всичко с
времеемкостта и ресурсоемкостта на проекта за идентифициране на компетенции, както
и необходимостта от тяхната постоянна актуализация и обучение на прилагащите ги
специалисти. Предимствата, свързани с прилагането на компетенции са свързани с
обвързването на подбора с другите дейности на управление на човешките ресурси,
обвързването на тези дейности с целите, ценностите и стратегията на организацията и
постигане на по-ефективен процес на подбор на специалисти и експерти още на „входа”
на организацията.
3.

Етапи на подборния процес и приложение на компетенциите в тях

Процесът на подбор започва с анализ на данните на преминалите през процеса
на набиране кандидати. Получената информация формира първото селекционно
решение, при което кандидати, неотговарящи на определено условие отпадат.
Останалите биват интервюирани, преминават през тестове или участват в център за
оценка.
2.1. Анализ на данните на кандидатите
Анализът на данните на кандидатите е първата стъпка от подборния процес.
Целта му е бързо набиране на информация и сравняване на отделните кандидати.
Първичната информация се получава от автобиография със снимка, документи за
завършено образование, документи от предишна месторабота.
Документите за завършено образование само формално отразяват
действителните способности на кандидатите, чрез оценки от положени изпити.
Документите за предишна месторабота дават представа за местата, където е работил
кандидатът. Те не бива да се превръщат в пречка за професионалното му развитие.
Възникналите въпроси по получените документи трябва да се изяснят в
допълнителен разговор. Получаването на информация за кандидатите може да се
извърши освен чрез изпращане на автобиографии и мотивационни писма, така и чрез
използване на формуляри за кандидатстване, представляващи въпросници, които
кандидатите попълват. Обикновено въпросите касаят образование, предишна работа и
интереси. Чрез формулярите се създава мнение дали кандидатът притежава знания и
умения да заема длъжността, каква е предишната му кариера, съгласен ли е с някои
специфични условия на бъдещата си дейност, например, работа на смени.
Подборът, основан на компетенции изисква предварително анализиране на
позицията, събиране на информация от служителите на позицията, преките
ръководители и постоянното актуализиране на тази информация. Създава се така
наречения „профил на кандидата”, който е обвързан с компетенции произлизащи от
поведения на титулярите на настоящата вакантна позиция, които са имали трудово
представяне над средното. Този „профил на кандидата” е потвърден и от прекия
ръководител на вакантната позиция, за да може още при анализиране на данните на
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кандидатите да има резултатно- ориентиран подход на подборния процес. На база
профила на кандидата, в следващите етапи от подборния процес се оценяват
компетенции на база поведенчески опит.
2.2. Интервю
“Интервюто за подбор представлява междуличностно взаимодействие между
интервюиращ/и и кандидат/и за работа, с цел определяне знания, умения, способности
и опит, които са необходими за изпълнение трудовите задължения на свободното
работно место.”[3,стр.99].
В резултат на интервюто интервюиращият трябва да оцени доколко
интервюираният отговаря на изискванията на длъжността.
В практиката се използват следните видове интервю:
А. В зависимост от степента на свобода:
1 Структурирано - въпросите са предварително определени от
интервюиращия, което поставя кандидатите в равно положение по отношение на
еднаквата последователност и хода на въпросите;
2 Полуструктурирано - позволява на интервюиращия да преформулира
поставените при структурираното интервю въпроси, с оглед ситуацията на кандидатите;
3 Свободно - липсва предварителна основа, въпросите и темата на разговор се
формулират свободно. То има предимства и недостатъци. От една страна има
възможност за по-голяма гъвкавост с оглед кандидатите и ситуациите, от друга страна
провеждайки различни интрвюта с различни кандидати, не се поставя една база за
сравнение между тях.
Б. В зависимост от участниците:
1

Единично – участват само интервюиращият и кандидатът;

2

Серийно – интервютата следват едно след друго;

3

С жури – характеризира се с по-голям брой интервюиращи;

4

Групово - характеризира се с по-голям брой интервюирани.

В. Специални форми:
1 Стрес интервю – има за цел поставяне на кандидата в обстановка на натиск
за тестване на способностите и поведението му в подобна ситуация;
2 Задълбочено интервю - интервю изследва личностната структура на
кандидата и цели получаване на информация за подсъзнателни мотиви на
интервюирания;
3 Компютърно интервю - въпросите при него се проектират на екран и всеки
следващ въпрос е в зависимост от отговора на предишния.
С. В зависимост от използването на компетенции
1

Компетентностно ориентирано интервю

2

Интервю без употреба на компетенции

Всички до тук разгледани видове интервюта могат да имат дизайн с наличие или
липса на компетенции. Компетентностно ориентираното интервю изисква участието на
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квалифицирани интервюиращи с опит в получаване и анализ на получената
информация. То е фокусирано върху задаване на въпроси, свързани с реално трудово
представяне на кандидата по идентифицираните вече компетенции. Търсят се
поведения, извършени в миналото професионално битие на кандидата. Въпросите
изискват разказ на ситуации от трудовото битие на кандидатите и събития и случаи от
трудовата кариера на кандидатите – тук не се толерират хипотетични ситуации и
абстрактни въпроси. Основният акцент е не какво би направил кандидата в определени
ситуации, а какво действително е направил при определена ситуация в миналото си.
Въжен е разказът какво се е случило, кои са били участниците, какви
предизвикателства са съпътствали ситуацията, какъв е резултата и какво реално е
направил кандидатът, за да постигне този резултат. Използването на компетенции в
подбора изисква и постоянно участие на преките ръководители на бъдещия служител,
който ще бъде избран да заеме вакантната позиция. По този начин подбора ще бъде
актуален по отношение на развитието на организацията и промените в нея.
Независимо от типа проведено интервю, то преминава през пет стъпки:
планиране, установяване на контакт, задаване на въпроси, приключване, преглед.
Интервюто трябва да бъде предварително планирано. Да се определи неговия вид, да се
подготвят въпросите. Необходим е преглед на документите на кандидатите и
отбелязване на неясни моменти, които трябва да бъдат уточнени по време на срещата.
Последната стъпка от процеса на интервю е свързана с преглеждане на
направените по време на разговора бележки, попълване на използвани бланки още
докато са пресни впечатленията от кандидатите. Тук за компетентностно ориентираното
интервю, трябва да има създадени с бланки, върху които да се отбележи дали по време
на интервюто интервюиращия е успял да идентифицира конкретната компетенция или
не е успял и в каква степен. За правилното провеждане на интервюто от съществено
значение са подготовката и способностите на интервюиращия.
2.3. Тестове
В процеса на набиране могат да се използват психологични тестове,
представляващи стандартизиран метод за установяване на определени качества и
способности на личността. Приложението им се основава на схващането, че
индивидуалните реакции се изясняват чрез личностни белези, които могат да се
обхванат и измерят, като по този начин се правят заключения за качествата и
способностите на тестуваните лица.
Основните изисквания към тестовете са да бъдат надеждни и валидни.
Надеждността на теста се определя от степента на зависимост от случайности в
тестовата ситуация. Един тест е толкова по-надежден, колкото повече повторението му
дава вече получени резултати при подобни обстоятелства. Тестът е валиден, ако измерва
тези качества и способности, чието анализиране се цели.
Психологичните тестове се разделят на две групи: тестове, отнасящи се до
личността, и тестове за способности.
А. Тестовете, отнасящи се до личността, обхващат характерни черти на
кандидата, относително зависими от ситуацията и времето. Те измерват проблемите,
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които носи със себе си личността, възможностите за реакция на кандидата. Към тях
спадат:
а) субективни тестове (допитване на личността, тестове за интереси);
б) обективни тестове.
При субективните тестове съществува възможност кандидатът да повлияе на
резултатите чрез своите отговори, докато при обективните принципът на теста е скрит,
кандидатът не знае как се интерпретира поведението му и не може да влияе върху
резултата.
Б. Тестове за способности. Прилагат се за изследване способността на кандидата
по отношение на предварително определена дейност. При скоростния тест времето е
строго определено и се цели решаване на повече задачи. При теста за ниво се решават
задачи с увеличаваща се трудност.
а) Общи тестове за действие (внимание, концентрация, воля). Това са най-често
използваните тестове. Чрез работни проби се изследват възможностите на кандидата
(например, тест за писане на машина).
б) Тестове за интелигентност. Целят установяване на интелектуални
способности, размер и структура на интелигентност, отнесени към възрастова група и
дадено време. Изразното им съдържание е оспорвано, тъй като съществуват мнения за
различна конструкция на интелекта – като отделен фактор или комбинация от фактори.
в) Тестове за специални способности. Целта им е определяне на способности:
зрение, цветова преценка, слух, сръчност на ръцете, време за реакция.
При използване на компетенциите в процеса на подбор, е необходимо да
избираме тестовете, които ще използваме по обратен ред. Ако за един традиционен
подбор правим тестове, с които организацията разполага и които е закупила, при
компетентностно – ориентирания подбор, първо се идентифицират комптенциите, а
след това на тази база се избират тестовете, които ще бъдат използвани за
идентифициране и валидизиране на конкретна компетенция. За тази цел в
организацията предварително се прави компетентностен модел и за позициите в
организацията се правят компетентностни профили. Когато сме идентифицирали
компетенциите, които организацията цени и които са обвързани с нейните цели,
стратегия, организационна култура и ценности, тогава закупуваме батерия от тестове,
които ще могат да измерват наличието на тези компетенции. Всяка организация, която е
взела решение да използва компетентностно – ориентиран подбор, трябва да разполага
с батерия от личностни въпросници и тестове, тестове за вербални умения и умения за
боравене с числова информация, тестове за интелигентност и др. Тестовете, които ще се
използват за подбора за конкретна позиция, трябва да се изберат в зависимост от
търсените компетенции.
2.4. Център за оценка (Assessment center)
Центърът за оценка представлява...”систематизиран метод за квалифицирана
преценка на наличие или дефицит на определени качества и поведение на кандидатите,
чрез фокусиране върху директно наблюдаеми показатели”[3,стр.99]. Центровете за
оценка придобиват все по-голяма популярност и в България. Използват се в определени
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разновидности, включително центрове за оценка с цел подбор и цнтрове за оценка с цел
развитие. Тук се имат предвид първия тип център за оценка с цел подбор. Състои се от
единични и групови упражнения. Центърът за оценка позволява попадане на кандидата
в квазиреални ситуации, наподобяващи бъдещото му работно място. Обективността на
метода се основава както на използването на няколко начина за измерване на
способностите на кандидатите, така и на осигуряването в наблюденията и преценките
на повече подготвени ръководители и експерти. Центърът за оценка осигурява се
обхващане на повече показатели за способност и възможност да се правят директни
сравнения между отделните кандидати.
Изграждането и провеждането на Център за оценка предполага ситуативна
връзка между няколко упражнения или тестове. (табл. 1)
Табл. 1: Схема на изграждане и провеждане на Център за оценка 1
Подготовка
1. Определяне на общата цел.
2. Избор на наблюдатели.
3. Дефиниране на профил
изисквания.
4. Съставяне на упражнения с
оглед изисквания.
5. Информация за участниците,
организационна подготовка.

Провеждане
6. Обучение на наблюдатели.
7. Приемане на участниците.
Обяснение на целта и
протичането на упражненията.
8. Обработка на упражненията и
датите, чрез участниците.
9. Наблюдаване на
упражненията от
наблюдателите.
10. Преценка на наблюденията.

Приключване
11. Съгласуване на преценките.
12. Изготвяне експертни оценки.
13. Краен избор.
14. Информиране на
участниците за резултатите.
15. Съгласуване на
мероприятията за поощряване и
развитие.

Кандидатите се разделят на групи и отговарят на различни въпроси. Те правят и
различни упражнения, които най-често са близки до реалните ситуации, които се
случват на работното място, за което кандидатите кандидатстват. Преценката на
кандидатите се извършва съобразно начина на преодоляване на различните проблеми,
ориентирането във въпросите, обръщане внимание първо на най-важните въпроси,
правилно преодоляване на проблемните ситуации.
След това кандидатите преминават групова дискусия без ръководител, симулация
на интервюта, анализ на проблемни ситуации, бизнес игри, писмени упражнения. Всяко
упражнение е насочено към преценяване на специфични способности на кандидатите.
Решаващо условие за успех на Центъра за оценка, освен подготовката и
експертизата на наблюдателите е и избора на компетенции, които ще бъдат оценявани
по време на центъра за оценка. При центъра за оценка, за разлика от до тук изброените
етапи от процеса на подбор, винаги присъстват компетенции – т.е тук изначално имаме
компетентностно – ориентиран подход.
Защо е така?
Центърът за оценка е прекалено скъп и ресурсоемък метод за подбор, за да си
позволи ползвателя му той да се случва хаотично и без предварително идентифициране
на компетенции. Този метод е резултатно ориентиран и наподобява реалната ситуация в
работна обстановка. От кандидатите се изиска да демонстрират поведенчески реакции,
които те най-вероятно са реализирали на минали работни места в предходни
Източник: Харизанова, М, Бояджиев, Др., 2004, Управление на човешките ресурси –Перспективата на
мениджмънта, с.106

1

259

местоработи. От друга страна, кандидатите задължително биват сравнявани, защото те
най-често се борят за едно или две вакантни позиции и трябва да има еднакви
стандарти за сравнение между тях. Тези стандарти за качество на изпълнение на
работата се задават от компетенциите, които задължително трябва да са
идентифицирани преди провеждането на центъра за оценка и преди провеждането на
целия процес по подбора. Компетенциите, които наблюдателите ще оценяват по време
на провеждането на центъра за оценка трябва да са идентифицирани още при
възникване на необходимостта от подбор.
Заключение
Употребата на компетенции добива все по- голямо значение в теорията и
практиката за управление на човешките ресурси, служи за основа за развитие
елементите от системата за УЧР и се развива във връзка с новите практики за 360
градусова обратна връзка, управление на представянето, развитие на таланти и
идентифициране на ключови служители, управление на мениджърския потенциал,
“succession planning” и др.
В почти всички организации има концепция, използваща някаква концепция за
компетенции под някаква форма, която заляга в основата на подбора, селекцията,
управление на представянето и/или развитието на човешкия капитал. Въпрос на време
употребата на компетенции и създаването на компетентностен модел като структуриран
подход за употреба на компетенциите да обхване цялостната стратегия за развитие и
управление на човешките ресурси.
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Управление на таланта
Васил Пламенов Георгиев, УНСС

Talent management
Vassil Plamenoff Georgieff, UNWE
Резюме: Когато става дума за управление на талантливи хора, светлините на
прожекторите попадат върху отделния мениджър и индивидуалните таланти, които
той управлява. На това поле се губят или печелят битките за таланта, взависимост
от качеството на тези индивидуални взаимодействия. Да, за организациите е важно
да бъдат привлекателни места за работа, да държат под око банките с таланти, да
правят оценка на потенциала, да изработват планове за развитие и да предлагат
програми. Но действията по управление на талантливите хора са по-непосредсвени
от всичко това – те се случват на момента, когато мениджърът и талантът успеят,
или пък не, да отговорят на взаимните си очаквания.
Ключови думи: таланти, разпознаване, мениджъри, управление, очаквания;
Abstract: When we talk about management of talents, the attention is focused upon
single manager and individual talents he is responsible for. The battles for talents are being
win or lost on this field, depending on the quality of these individual relationships. Yes, for
companies is really important to be an attractive workplaces, to keep an eye on their talent
tank, to evaluate the potential, to make plans for development and propose a great variety of
programs. But the talent management actions are more spontaneous than all of that – they
happen at the moment when manager and talent succeeded, or not, to answer their mutual
expectations.
Key words: talents, recognition, managers, management, expectations
JEL класификация: М12
Отклонявайки се от стандартната структрура на един научен (или поне частично
претендиращ за такъв) доклад, авторът на последващото изложение сметна за
необходимо да аргументира избора на подобна тематика, а именно - проблемът за
откриването и управлението на таланти. От гледна точка на студент, завършващ своята
първа степен от професионалната си квалификация, авторът на доклада маркира една
може би срамна тенденция в хода на функциониране на българския бизнес –
незачитането на талантливия екип като абсолютно конкурентно предимство в бизнеса,
или поне само словесното му зачитане, но не и практическото.
В средата на юни месец от настоящата 2009 година бе проведена финалната фаза
от състезанието между университетите в България, в което всеки един от тях
сформираше компания, която трябваше да разработи и внедри своя идея на пазара.
Регламентът бе доста дискусионен и двусмислен, но това е тема за размисъл върху друг
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доклад и предназначена за друг вид публика. Организатор на това, превърнало се вече в
ежегодно съравнование е Джуниър Ачийвмънт България. След като всеки от
участниците представи своя продукт , се проведе дискусия между топ-мениджъри от
водещи фирми у нас, в която бе засегната и темата за талантите. Бяха изказани мнения
и защитени становища, които поне за миг можеха да накарат всеки от участниците да
повярва, че трудът и постиженията му ще бъдат забелязани от така наречените „големи
риби”. Авторът на доклада участваше активно през целия период на състезанието и с
абсолютна сигурност може да потвърди, че три месеца по-късно това чувство почти се
е изпарило.
Гореописаното отегчение не е единственият повод за избор на подобна тема за
анализ. Събитието, което (колкото и неблагозвучно да се каже) втрещи автора е
отношението на един от трите мобилни оператора към своите служители. След 5
години последователност, ежемесечно преизпълнение на целите и проява на
иновативност от страна на двама свой служители , един от трите мобилни оператора ги
уволнява поради липса на мотивация за издигане в йерархията на организацията. И ако
това е управление на таланти – здраве му кажи. За съжаление много от фирмите в
България продължават да възприемат служители си повече като подчинени, отколкото
като съдружници - и докато това продължава, успехът на подобни фирми ще бъде все
така тромав и минорен.
Талантите – как да ги разпознаем
Безспорно едно от най-сериозните предизвикателства пред мениджърите днес е
задържането на талантите в компанията - онези ключови служители, които допринасят
в най-голяма степен за реализиране на стратегията й. Още през 1996 г. консултантите
по мениджмънт от McKinsey за пръв път изследват и анонсират в своя доклад „Войната
за таланта” и въпреки това, когато този доклад бива обновен в края на 2000 г. , той
показва, че вместо да отшумява, проблемът става все по-неотложен. Успехът при
управлението на талантливите хора, приемайки, че те са податливи на не какво и да е
управление, се основава на различен тип отношение и на различно качество на диалога.
Те изискват мениджърът да възприеме отделна и допълваща роля към това, което
талантливите хора могат да направят сами за себе си.
Ако искаме да сме добри в управлението на талантливите хора, преди всичко е
необходимо да сме наясно кои са те. Какво е талантът? Какво имаме предвид под
„талантливи хора”? Кой казва така? И какво точно казва? Преди обаче да изясним що е
то талант, нека се запознаем с мнението на един мениджър, работещ в Обединеното
кралство в сферата на стратегическите маркетингови комуникации.
„ Като мениджъри, ние просто не мислим достатъчно за това как да управляваме
талантливите хора. Но как намираме място да го правим?
Тези, с които работя, често пъти не осъзнават своя талант – ние заедно го
откриваме. От една страна, хората с талант се открояват, било то и само заради почерка
си, представянето си, и въпреки това не е очевидно точно как да се дефинира талантът.
Със сигурност това има общо със способността да се стигне до същината на проблема,
да се синтезира информацията и да се излезе с решение. Отчасти това е дисциплина, да
се мисли, да се улови ситуацията и тя да се задвижи напред – ако не можете да го
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приложите, значи не е талант. Но това е също така и да притежаваш по-широка гледна
точка, както и интелектуално любопитство.
Талантливите излгеждат неуморни, макар че може би това просто е
характеристика на младостта. Следователно, те имат нужда от много насърчаване и
грижа. Те буквално изискват постоянна положителна обратна връзка и помощ, за да
виждат накъде ги води онова, което правят. Те не винаги виждат добре напред в
бъдещето. Когато първоначално се изправят пред проблем, особено ако той е
абстрактен, те имат нужда от напътствие, за да започнат да действат. Но щом веднъж ги
задвижиш, все още се удивлявам как често пъти раждат неща, които направо ме
издухват в прахта.
Социалните умения са важни. Те действат като смазка, заглаждат някои от поострите ръбове. Талантът е свързан с креативността и тази способност трябва да бъде
подкрепяна с „добри умения”, за да доведе до изключителни постижения.
Преподаването на добри умения е важна роля за мениджърите, но тя е почти непосилно
голяма, отнема твърде много време.
Ох, трябва повече да мислим за това.”
В хода на многодишните войни за таланта, човек би следвало да очаква, че
някой вече е помислил за това – досега вече да сме изяснили дефиницията за талант. Но
изглежда, все още хората или нямат яснота, или са твърде ограничени в разбиранията
си за таланта.
Кои са талантливите хора във вашия отдел – мениджърите обикновенно имат
готов отговор на този въпрос. Те ще ви посочат името, или по-често ще ви дадат списък.
Ако идентифицират твърде малко хора като талантливи в отдела си, това няма да се
отрази добре върху тях. Ако са твърде много, съществува опасност да ги призоват да
споделят своите талантливи хора с някой друг отдел. Но те почти неизбежно посочват
няколко имена, при това го правят бързо. Така за мениджърите по принцип е по-лесно
да кажат кой е талантлив, отколкото да обяснят какво имат предвид с това. Какво ни
говори това- това подсказва, че най-простият начин да се дефинира талантa е като се
съотнесе той с индивидуалните постижения. Попитайте мениджърите защо някой е
включен в списъка им с таланти и ще ви отговорят, че това е така, защото човекът има
добри постижения. И това е напълно резонна дефиниция. Талантът е изключително
постижение. Това напълно има смисъл, поне от гледна точка на мениджърите. Нали
това искат в крайна сметка. Хора с изключителни постижения.
Така че мениджърите, не анонимните организации, са склонни да дефинират
таланта в смисъла на резултати, доставка на стоки, свършване на работата по-добре от
останалите, Какво означава „по-добре”? По-бързо, по-надеждно, по-ефективно. И
отново, обяснението бързо става неопределено и неточно. Онова, което е ясно, или
поне е лесно за разбиране, е че талантът е съотносим с изключително постижение, с
резултати. Ето защо талантът се дефинира персонално и неточно. По-лесно е да се види
кой дава изключителни резултати, а далеч по-трудно да се прозре зад него и да се
обясни как го правят тези хора. Това довежда таланта кажи-речи до стария коментар за
изкуството: „Не мога точно да ви кажа какво харесвам, но щом го видя, ще го позная.”
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От друга страна, талантът може да се дефинира съотнесен с характеристики. Той
може да се дефинира в смисъл на съставки, на „съвкупност от правилни
характеристики”. По-малко очевидно, но по-съществено за практическите затруднения
на мениджърите да упрaвляват талантливите хора е, че и двете дефиниции до тук по
същество касаят очаквания.
Очаквания – това е невидимото измерение, което лежи в сърцевината на всички
дефиниции за таланта. Времево измерение, което се простира и в бъдеще.
Мениджърите очакват от талантите да дават изключителни постижения сега и за
бъдеще.
Теория за управление на таланта
Проучване за управление на талантите, проведено през 2007 г. сред 500-те найголеми компании в САЩ, показва, че на трето място по значимост за компаниите са
личностните качества на техните служители (43%). Едва след тях са организационни
умения (41%), познаване на сектора (36%), търговски умения (29%). Като водещи
характеристики се посочват лидерските умения (62%) и техническите познания (44%).
Най-голямо предизвикателство пред организациите по отношение на политиката им на
управление на талантите е развитието на таланти (63%) и тяхното задържане (60%).
Финансовият стимул присъства като приоритет назад в разбирането на организациите
(едва19%).
Обикновено компаниите пренебрегват необходимостта от конкретна система за
идентифициране на талантите, с които разполагат. За да установят кои са те, фирмите
разчитат предимно на личната преценка на ръководителите и не разполагат със
структуриран подход за идентифициране на талантливите служители. По този начин не
винаги най-ценните за компанията хора са развивани и задържани.
От друга страна, все повече се разработват различни стратегии за задържане на
персонала, фокусирани върху контролирането на определени количествени измерители,
като текучество например. Така някои компании отчитат като свой голям успех
намаляването на процента на доброволно напусналите служители. Но не се отчита
фактът, че в този процент може би влизат именно най-талантливите служители, които
са ключови за постигането на бизнес целите на компанията. Затова програма за
управление на талантите е най-ефективното решение за компании, изправени пред
сериозната опасност от загуба на ключови служители.
За съжаление в България все още само някои международни компании
разработват и прилагат подобна програма за управление на талантите, въпреки че от
години тя успешно доказва своята ефективност в Централна и Западна Европа и САЩ.
Едни от най-ефективните програми за управление на талантите са тези, които са
специално съобразени с бизнес целите и приоритетите на конкретната компания. Един
от възможните подходи е фокусиране не извън, а вътре в организацията. Този подход в
никакъв случай не изключва привличането на таланти от други компании, но това става
само в случаите, когато за дадената позиция не може да бъде намерен подходящ
кандидат от служителите в организацията. В резултат освен повишеният имидж на
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компанията като желан работодател, тя ще разполага с подготвени,
висококвалифицирани и удовлетворени служители. Нещо повече - планирането на
развитието на ключовите служители в най-подходящата за тях и за организацията
насока осигурява ефективност и приемственост в дългосрочен аспект. Затова подходът
на управление на талантите е една добре обоснована инвестиция за осигуряване на
квалифицирани и мотивирани служители, които да гонят заложените бизнес цели.
Управлението на талантите изисква от мениджърите да:




Събудят
Дават възможности
Вдъхновяват

Тези три неща, простички, но мениджърите не могат да работят без тях. Както и
талантливите хора. Така че нека ги разгледаме последователно.
Събуждане на таланта
Талантът може да не говори сам за себе си. Ако мениджърите пропуснат да
издигнат профила на талантливите хора, които работят за тях, това може сериозно да
попречи на интересите и перспективите както на едните, така и на другите. Нека не
забравяме, че онова, което е очевидно за едни, може съвсем да не е очевидно за други.
За онези от най – високите етажи на мениджмънта не е лесно да видят и да си дадат
сметка за талантите в организацията. Не е необичайно старши мениджърите да се
чувстват като Томб Райдър или Индиана Джоунс, когато стане дума да открият някой
талант. Надолу по организационната пирамида много бързо се стъмва!
Лесно е, когато откриването на талант се свежда до удовлетворяването на
личния интерес на мениджърите. Но отличителна черта на истинските лидери на
таланта е, че те издигат профила на талантливите хора, които работят за тях, дори
когато това може да не е в техен интерес. Централна характеристика в подобни
ситуации е форум, на който талантливите хора биват посочвани и дискутирани. Все
повече компании осъзнават, че за да работят ефективно, подобен форум трябва да
функционира не просто на върха, а на всички нива на управление.
Даване възможности на таланта
Често пъти събуждането на таланта е достатъчно. Привличането на вниманието
на таланта към нещо, което той или тя трябва да вземе предвид, може би човек, с
когото те трябва да се консултират, или пък полезно напътствие накъде са насочени
мислите на висшето ръководство, или пък как би било посрещнато дадено предложение.
Това може да е целият принос, който се изисква от мениджърите, за да рафинират
нещата, които прави талантът. Нежно побутване. Какво казват талантливите хора
относно начина, по който искат да бъдат управлявани? „ Подкрепяни и напътствани, но
не от близко разстояние.”, „Незабележимо присъствие: юзди, които ми помагат да не
падна в дупката, но и които не точно ме „командават” ”.
В други случаи, обаче, намесата на ръководителите ще се наложи да е по-пряка
и осезаема. Изисква се по-активно участие на мениджърите, за да се гарантира, че
нещата се случват. И отново това ги поставя в центъра на действието, изправени и пред
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двете страни, като се опитват да дават възможности както на организацията, така и на
талантливия човек.
Това може да е некомфортна роля, както ще илюстрира и следващият пример.
„ Наех Джейсън на работа, когато той беше двайсетина годишен. Беше завършил
с добър успех и бе прекарал управленския си стаж в организация от обществения
сектор. Но той бързо се бе фрустрирал от бавната скорост там и ето как бе
кандидатствал за работа при нас.
Интервюирал съм много хора през годините, а той се оказа много впечатляващ
кандидат. Незабавно ме впечатли ентусиазмът му, ясната мисъл и очевидното желание
да променя статуквото. Точно това търсех. Задачата ми бе да превърна една доста
скучна, по същество административна функция в екип, който не само ще подпомага, но
и активно ще влага усилия за подобряване работата на бизнеса.
Така че го наех. И не останах разочарован. На практика той прояви всички
характеристики, който бях забелязал на интервюто. Беше енергичен, проницателен и си
вършеше работата. В рамките на няколко месеца го повиших до постоянно
мениджърско място на важна позиция във вътрефирменото управление. Натъкнах се на
известно неодобрение от страна на колегите, когато го направих, тъй като той бе доста
по-млад от повечето от колегите си, а някой го намираха за малко по-самонадеян от
допустимото. Те казваха, че е малко „нахакан”. Но аз си мислех, че това е допустима
цена за човек, който постига резултати като неговите.
Какъв беше проблема – ами, неочакван. Той възникна, когато Джейсън дойде и
ме помоли за помощ. Това само по себе си беше необичайно. Помощта, която той
поиска, бе да бъде преместен на друго място в компанията. Така, от моя гледна точка
това беше разочерование, но не бих го нарекъл проблем. Трябва да сте подготвени, че
талантливите хора, които работят за вас, ще се движат. Така става. И тъй като така или
иначе рано или късно ще ги загубите, тогава, по-добре е да ги загубите в рамките на
самата организация., отколкото навън. Така че, въпреки че съжалявах, че съм изправен
пред перспективата да изгубя Джейсън по-рано, отколкото очаквах, лично аз не се
поколебах да му предложа да му помогна да получи преместването, което иска. А
другият ни офис, беше активно и ориентирано към действията място. Реших, че той ще
пасне добре там.
Перспективата да го пусна не беше проблем. Нито пък беше проблем да му
осигуря интервю в другия офис. В миналото бях работил отблизо с мениджърите там,
бяхме изпълнили успешно няколко проекта заедно, тъй че те бяха готови радушно да се
срещнат с него по моя препоръка. И тъй, той замина за интервюто и когато се върна
беше много положително настроен, тъй като се оказало, че те имат свободно място за
подбна роля. Беше се срещнал с управляващия директор и с един от останалите
директори и мислеше, че е направил добро впечатление.
Проблемът бе, че не беше направил добро впечатление. Или, за да сме по-точни,
бе направил смесено впечатление. Управляващият директор ми се обади да ми каже, че
не е сигурен относно Джейсън. Знаех какво има предвид той. Знаех, че това е рискът
при Джейсън. Но той бе работил за мен, беше показал резултати и сега исках да му се
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отблагодаря с резултати. Мисля, че това е важна част от управлението на хора по
принцип, а при талантливите хора мисля, че е особено важно. Вие очаквате от тях
много и, ако го получите, склонни сте да държите повече на тях.
Така че, казах на управляващия директор, че съм наясно, че Джейсън може да
остави впечатлението, че е малко по-самонадеян, но то е защото има много, което да
даде. Казах му, че съм убеден, че Джейсън няма да го разочарова. Използвах личния си
авторитет и в това се оказа проблемът.
Поуката от историята – аз не съжалявах, че пуснах Джейсън, както и не
съжалявах, че му помогнах да получи преместването. Но това беше само една част от
отговорността ми при управлението на талантлив човек. Това, за което си давам сметка
сега, е че се провалих в задължението си да „отнема” част от „суровостта” в неговия
талант. Разбира се, неговият стил се вписваше идеално в моя дневен ред на моето място.
Но това, което трябваше да направя, бе да му покажа потенциалния провал на подобен
стил при други обстоятелства. И че е трябвало да действам със същата сила и
настойчивост с него, както той действаше с останалите.
Да подкрепяме и да отправяме предизвикателства. Това се изисква. Или, в този
случай, при талантливите хора, силно да подкрепяне и да отправяме големи
предизвикателства. Аз не уцелих точния баланс и това провали и двама ни. Това не
означава, че Джейсън нямаше никаква вина за начина, по който се развиха нещата. Но
като негов мениджър, мисля, че свърших само половината от нещата, които е
трябвало.”
Вдъхновяване на таланта
Компаниите определено се нуждаят от таланти начело на компаниите, за да
създават и въвеждат нови и конкурентни стратегии, но дълбоко в себе си те знаят, че
надолу по йерархията не искат таланти, а хора, които да свършат работата добре и
които няма да създават проблеми. Как се справят мениджърите и с това противоречие?
Как създават утрешния си талантлив съвет на директорите? Това е съществена част от
отговорността на мениджърите да да дават възможности на таланта, да се погрижът
потокът да не пресъхне. Въпреки че това ще изисква от тях лично да застанете насред
това противоречие и да поемат върху себе си натиска, който то генерира. Което може
да е трудна работа, но вдъхновяваща.
И така, как ръководителите да вдъхновяват талантливите хора – с личен пример.
Като се изправят срещу натиска за конформизъм и послушание, който организационния
живот генерира. Посредством множество актове на лична смелост, които показват, че е
възможно да си различен и да останеш верен на себе си и на своите ценности в
организационния контекст. При отсъствието на подобен пример талантливите хора се
обезверяват и след това напускат, или физически, или психологически. Ако те не
напуснат организацията буквално, тогава нещата, които ги държат, губят ясни
очертания.
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А,B,C моделът
Организациите с развита политика в областта на човешките ресурси вече
променят подхода си по отношение на управлението на своите таланти. Новата
стратегия изисква да се установят ключовите позиции за компанията и едва тогава да се
търсят подходящите кандидати за тях. Кои са важните позиции е процес на
многофакторен анализ, в който се взима под внимание каква е стратегията на
компанията, нейната фирмена култура, на какъв етап от развитието си е и какъв тип
организационна структура e установена. Ако фирмата например е посредник на
недвижими имоти, оперираща на масовия жилищен пазар, ще са й нужни добри
търговци, които да действат бързо и убедително, разчитайки на сделки с по-ниска
комисиона. Ако обаче фирмата e позиционирана в по-висок сегмент и се занимава с
корпоративни сделки – индустриални имоти, офиси и търговски обекти, тогава
качеството на обслужване ще е водещо – ще са й нужни добри юристи и брокери с
консултантски подход. В единия случай ключовите хора са търговци с изградени
умения за продажба и възможности да затварят бързо сделка, а в другия – консултанти,
които познават законодателството, с аналитичен подход и прецизно внимание към
детайла. След като се установи какви са важните позиции за една организация и
техният профил като компетенции и личностни качества, може да започне търсенето на
хората, които в най-голяма степен да отговарят на изискванията. Най-семплият начин
на установяването на ключовите позиции е „ A, B, C моделът”, в който „А позициите”
са стратегическите, „B” са тези, които подпомагат работата на стратегическите позиции,
и „C” са длъжностите, чиято роля не е решаваща за успеха на организацията. След като
се направи анализът на позициите и се установят хората, които им съответстват, е
нужно да се направи план за развитие на служителите от A и B категории, така че те в
най-голяма степен да се доближат до "идеалния" профил. Това проактивно моделиране
на човешкия капитал дава възможност на организацията сама да управлява своите
таланти и да ги насочва в посоката, в която те ще са й полезни. Обратният случай,
когато фирмата е зависима от талантите си, я поставя в невъзможност да следва
стратегическата си посока на развитие. Тогава капризите или напускането на даден
служител могат негативно да повлияят върху общото представяне на организацията.
Управлението на талантливите хора е опасна територия. Гарантирани стъпки
към успеха не съществуват. Трябва да продължите като наблюдавате собствените ви
ситуации, да отчитате различните гледни точки, като си давате сметка за проблемите,
да взимате обмислени решения, избирайки следващите ви ходове.
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Създаване на ангажираност към организацията чрез нематериални
стимули
Ивайло Живков Илиев, УНСС

Engage through non material stimulation
Ivaylo Zhivkov Iliev, UNWE
Ключови думи: Човешки капитал, мотивация, Галъп, 12 въпроса, изкачване
Keywords: Human resorses, motivation, Gallup, 12 questions, ascent
В бизнес средите вече все по-често се говори за човешкия ресурс като за найопределящия за успеха на фирмата. Нараства и интересът към човешката природа и към
това какво мотивира хората не само да идват на работа, а и да искат да дават найдоброто от себе си в работата. Съществуват теории като йерархия на потребностите на
Ейбрахам Маслоу, хигиенни и мотивиращи фактори определени от Херцберг и т.н. Но
те се отнасят за това какво мотивира хората по принцип. В бизнес контекста важното е
какво мотивира хората да се представят по начин, постигащ целите на фирмата и какво
задържа талантливите служители в компанията.
В съзнанието си мениджърът трябва да си зададе следните въпроси: „Какво лежи
в основата на перфектното работно място? Кои са елементите, които ще привличат
само талантливи служители и ще ги задържат? А кои са елементите, които биха
привличали всички наред - и най-добрите, и най-лошите, и мързеливците?" Когато
финансовите нужди на служителите са задоволени, по-малко се интересуват от
заплащания и допълнителни стимули, а далеч повече ги вълнува доверието на
мениджърите им в тях 1.
През последните години Gallup провежда обширно проучване, проведено сред
1.5 млн. фирмени служители от 87 хил. фирми в 43 държави. Проучването показва
съществуването на огромното количество неизползван човешки потенциал, което
съществува в изслвдваните компании. Според нивото на ангажираност Gallup определя
три вида служители:
•
Ангажирани - те са отдадени на работата си и усещат силно чувство на
принадлежност към фирмата. Те са отговорни за иновациите и прогреса на фирмата.
•
Неангажирани - те вършат само задължителното, влагат време, но
недостатъчно енергия и старание в работата си.
•
Активно дисангажирани - те са не само недоволни от работата си, но и
активно демонстрират своето недоволство, с което подронват постигнатото от
ангажираните си колеги.

За повече виж Миронова, Н., “Комуникациите като фактор на качеството в продължаващото професионално
обучение”, Икономически алтернативи, бр. 4/2005, Университетско издателство “Стопанство”. УНСС, София, 2005
1
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Ниво на ангажираност
Неангажирани
Ангажирани

17%
28%

Активно дисангажирани

55%

Преобладават неангажираните служители които са 55%, следват ангажираните 28%, а най-малобройни, но с непренебрежимо присъствие са активно дисангажираните
- 17%. С други думи, над 70% от служителите се представят под възможностите си или
дори саботират работния процес. На всеки от тях се задават стотици различни въпроси,
които засягат всички възможни аспекти на работното място. От всички тези въпроси
Gallup търси онези няколко въпроса, които наистина представляват критерий за
измерване на същността на силното работно място.
В процеса на работа въпросите, на които всички отговарят с „Да, напълно съм
съгласен." или пък „Не, категорично не съм съгласен." отпаднали. По-голямо внимание
се обръща на онези, на които повечето съвестни служители (лоялните и продуктивни)
отговарят положително, а всички останали - т.е. не особено добрите служители и
мързеливците - отрицателно. Въпросите, които би трябвало да са най-показателни, като
заплащане и допълнителни стимули, отпадат, докато невинни въпроси от рода на „Зная
ли какво се очаква от мен на работното ми място?" се оказват по-полезни. След
задълбочено пресяване, подбор, сортиране и преработка Gallup свеждат оценяването на
силата на дадено работно място до 12 въпроса.
Тези 12 въпроса не дават отговор на всичко, което бихме искали да знаем за
работното си място, но те съдържат най-важната информация. Те оценяват основните
елементи, които са необходими за привличане, събиране и задържане на найталантливите служители. Ето кои са те:
1.

Зная ли какво се очаква от мен на работното ми място?

2.
Разполагам ли с необходимите материали и оборудване, за да върша
работата си добре?
3.
Имам ли възможност на работното си място всеки ден да върша това,
което мога най-добре?
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4.
Получавал ли съм признание или похвала за добре свършена работа през
последните седем дни?
5.
Интересува ли се прекият ми началник или някой друг на работното ми
място от мен като личност?
6.

Насърчава ли някой на работното ми място моето развитие?

7.

Имам ли чувството, че мнението ми е от значение на работното ми място?

8.
Кара ли ме целта или мисията на компанията, в която работя, да имам
чувството, че върша нещо значимо?
9.

Стремят ли се колегите ми да работят качествено?

10.

Имам ли най-добър приятел на работното си място?

11.

Разговарял ли съм през последните шест месеца с някого за напредъка си?

12.

Имам ли възможности да уча и да се развивам на работното си място?

Тези 12 въпроса са най-простият и най-точен критерий за оценяване на силата на
едно работно място. Ако един мениджър успее да създаде такава атмосфера, в която
служителите му да отговорят положително на всички тези дванадесет въпроса, значи
той е създал страхотно работно място.
Прави впечатление, че нито един от тях не засяга заплащането, облагите или
организационната структура. Това не означава, че не са важни, а просто, че са еднакво
важни за всички служители – добри, лоши и посредствени. Ако заплащането е с 20%
по-малко от приетото, ще е трудно да се привлекат хора, но само с добро заплащане и
допълнителни облаги също няма да се стигне далеч.
От Gallup обаче решават да подложат тези въпроси на проверка. Целта е да
установи има ли и каква е връзката между мнението на служителя и постиженията на
бизнес единицата (дефинирането на „бизнес единица" е различно за различните сфери:
за банковата сфера това е филиалът, за ресторантьорството и хотелиерството това е
ресторантът или хотелът, за производствената сфера е фабриката и т.н.) В извършената
„проверката” участват 2500 бизнес единици от различни сфери на дейност, които
предварително предоставят данни за своята производителност, рентабилност,
задържане на служителите и задоволяване на клиентите. При самото попълване на
анкетите служителите им отговарят на всеки от 12-те въпроса по скалата от 1 до 5, като
1 означава „абсолютно несъгласен", а 5 - „напълно съгласен". Може да се определи
следната връзка между въпросите и четирите бизнес резултата:
• Всеки от 12-те въпроса е свързан с поне един от четирите бизнес резултата:
производителност, рентабилност, задържане на служителите и задоволяване на
клиентите. Повечето въпроси имат връзка с повече от един от тях.
• Най-постоянните връзки (10 от 12-те въпроса) са насочени към измерване на
производителността.
• Осем от 12-те въпроса показваха връзка с критерия „рентабилност".
Получените резултати показват, че онези служители, които са дали повече
положителни отговори на 12-те въпроса, работят в бизнес единици с по-високи нива на
производителност, рентабилност, задържане на служителите и задоволяване на
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клиентите. Отговорите на служителите обаче се различават в зависимост от това не за
коя компания, а за каква бизнес единица работят. Това означава, че тези 12 мнения са
се оформили благодарение на качествата на преките мениджъри, а не благодарение на
политиката или действията на цялата компания. Не заплащането, допълнителните
облаги или пък обаятелните корпоративни лидери, а мениджърът е основната фигура в
създаването на здрава работна среда.
Има определен ред при 12-те въпроса. Защо това е така? За да си опишем подобре защо е необходима последователност при задаването им, да се опитаме да си
представим една планина. Предстои ни изкачване. То няма да е равномерно - понякога
ще е много стръмно, понякога по-полегато, ще преминаваме през тесни клисури, през
терени, които ще ни карат да се предадем, преди да сме завършили изкачването. Но
започваме катеренето, мислейки за върха и за това как ще се чувстваме, когато го
покорим. Познаваме тази планина, всеки я познава. Това е психологическото изкачване,
което правим от момента, в който поемем нова роля, до момента, в който се
почувстваме напълно ангажирани с тази роля. В подножието на планината се
присъединяваме към нова компания..
Преди да обрисувам етапите на изкачването, първо се върнем мислено към
нуждите, които сме имали, когато за пръв път сме поели настоящата си роля. Какво
очакваме от тази роля? Кои са най-належащите ни нужди в този момент? След като е
минало време и сме свикнали с ролята си, как са се променили нуждите ни? Какви са
сегашните ни приоритети? Можем да обрисуваме етапите на изкачването по следния
начин:
Базов лагер: „Какво получавам?"
Когато за пръв път започваме нова роля, нуждите ни са доста общи. Искаме да
знаем какво ще се очаква от нас. Колко ще печелим? Колко дълго ще пътуваме всеки
ден до работното си място? Ще имаме ли собствен офис, или бюро, или поне телефон?
На този етап ние питаме „Какво получавам?' от тази роля. Ето двата от 12-те въпроса,
които са критерий в базовия лагер:
1. Зная ли какво се очаква от мен?
2. Разполагам ли с необходимите материали и оборудване, за да върша работата
си добре?
Лагер 1: „Какво давам?"
Изкачваме се по-нависоко, перспективата ни се променя, започваме да задаваме
различни въпроси. Искаме да знаем дали сме добри в работата си. Дали сме в роля, в
която можем да се изявим? Другите хора мислят ли, че изпъкваме? Ако не, какво си
мислят за нас? Ще ни помогнат ли? На този етап питанията ни се концентрират около
въпроса „Какво давам?" Интересува ни личния ни принос и как останалите хора го
възприемат. Ето четирите въпроса, които са критерий в Лагер 1:
3. Имам ли възможност да върша това, което върша най-добре всеки ден?
4. Получавал ли съм признание или похвала за добре свършена работа през
последните седем дни?

272

5. Прекият ми началник или някой друг на работното ми място интересува ли се
от мен като личност?
6. Някой на работното ми място насърчава ли развитието ми?
Всеки един от тези въпроси ни помага не само да разберем дали се чувстваме
добре в ролята си (въпрос 3), но дали и други оценяват личните ни изяви (въпрос 4),
оценяват ли ни като личност (въпрос 5) и дали са готови да инвестират в нашето
развитие (въпрос 6). Всички тези въпроси са адресирани до нашата лична
самоувереност и оценка. Ако тези въпроси останат без отговор, всичките ни стремежи
да принадлежим и да станем част от колектива, да научим и да създаваме ще останат
напразни.
Лагер 2: „Тук ли ми е мястото?"
Продължаваме да се изкачваме. До този момент вече сме задали няколко трудни
въпроса на себе си и на другите и се надяваме отговорите, които сме получили, да са ни
дали сила. Оглеждаме се и питаме: „Тук ли ми е мястото?". Може би сме екстремно
ориентирани към обслужването на клиентите, но дали и другите са така ориентирани?
Или може би се самоопределяме според желанието си за креативност? Хората около
нас креативни ли са? Каквато и да е основната ни ценностна система, на този етап от
изкачването ние непременно искаме да разберем дали пасваме в компанията. Ето
четирите въпроса, които са критерий в Лагер 2:
7. Имам ли чувството, че мнението ми е от значение на работното ми място?
8. Кара ли ме целта или мисията на компанията, в която работя, да имам
чувството, че върша нещо значимо?
9. Стремят ли се колегите ми да работят качествено?
10. Имам ли най-добър приятел на работното си място?
Лагер 3: „Как можем всички да се развием?"
Това е най-напредналата фаза от изкачването. На този етап ние нямаме търпение
всички да се усъвършенстват и питаме: „Как можем всички да се развием?" Искаме да
направим нещата по-добри, да учим, да се развиваме, да правим нововъведения. Този
етап ни показва, че само след като сме се изкачвали и сме преминали през предишните
три етапа, можем да правим нововъведения. Защо? Защото има разлика между
„изобретение" и „нововъведение". Изобретението е обикновена новост, а
нововъведението е новост, която може да бъде прилагана. А можем да правим
нововъведения, да прилагаме новите си идеи, само ако сме концентрирани върху
правилните очаквания (Базов лагер), ако сме сигурни в собствената си преценка (Лагер
1) и ако знаем дали идеите ни ще бъдат приети или отхвърлени от хората около нас
(Лагер 2). Ако не можем да отговорим положително на тези три въпроса, ще е почти
невъзможно да приложим новите си идеи. Ето двата въпроса, критерий за Лагер 3:
11. Разговарял ли съм през последните шест месеца с някого за напредъка си?
12. През последната година имал ли съм възможности да се уча и развивам на
работното си място?

273

Върхът
Ако можем да отговорим положително на всичките 12 въпроса, значи сме
стигнали до върха. Целта ни е ясна. Имаме усещането, че сме постигнали нещо, сякаш
от нас е извлечено най-доброто и го прилагаме всеки ден. Оглеждаме се и виждаме
други служители, които са изпълнени с трепет пред предизвикателството от работата
си. Окуражени от взаимното разбиране и споделените цели ние вдигаме глава и
поглеждаме напред към новите предизвикателства на хоризонта. Не е лесно да се
задържим дълго на върха - земята се люшка под краката ни, вятърът ни блъска от
всички посоки. Но докато сме там се чувстваме добре.
Ако това е психологическото изкачване, което сме направили (или не сме успели
да направите) от момента, в който сме влезли в настоящата си роля, до момента, в
който сме се почувствали абсолютно ангажиран с тази роля, то къде сме тогава? В
Лагер 1? В Лагер 3? На върха?
Изкачването на една планина, разбира се, е много по-трудно от този пример.
Хората заменят един етап с друг, освен това различните хора оценяват по различен
начин отделните етапи на изкачването. Така например ние може да сме поели
сегашната си роля само защото тя ни предлага повече възможности за обучение и
развитие – всъщност това означава, че се изкачваме директно в Лагер 3. А ако нуждите
на това по-високо ниво са били изпълнени, то може би ще бъдем по-търпеливи да
изчакаме мениджърът ни да изрази очакванията си ясно (Базов лагер). По същия начин,
ако се чувстваме много силно свързани с другите членове на екипа (Лагер 2), ще сме
готови да останем в този екип за по-дълго време, дори и да усещаме, че ролята ни не ни
позволява да изявим истинските си таланти (Лагер 1).
Но тези отделни замени не отричат истината за планината – независимо колко
положително сме отговорили на въпросите в Лагер 2 и Лагер 3, ако нуждите ни на подолните нива не са били удовлетворени, има голяма вероятност да се изтощим, да
станем непродуктивен и да напуснем. Ако отговорим положително на въпросите в
Лагер 2 и Лагер 3, но отрицателно на въпросите на по-долните етапи, трябва да сме
особено внимателени. Намираме се в много несигурно положение. На повърхността
всичко изглежда добре - харесваме екипа, в който работим (Лагер 2), учим се и се
развиваме (Лагер 3) - но всъщност сме неангажирани. Не само, че сме по-малко
продуктивни, отколкото бихте могли, но и сме готови да приемем първото добро
предложение, което ни направят. Бихме могли да наречем това състояние „височинна"
болест. Във физическия свят височинната болест се причинява от липсата на кислород
на големи височини. Единственият начин да я преборим е да слезем по-надолу и да
дадем на организма си време да се климатизира. По време на изкачването ще е найдобре да прекараме доста време между Базовия лагер и Лагер I. Колкото повече време
останем на това ниско ниво, толкова повече енергия ще имаме под върха.
Добрите мениджъри насочват усилията си към Базовия лагер и към Лагер 1. Те
знаят, че основното за една силна и здрава работна среда може да бъде намерено в
първите 6 въпроса:
1. Зная ли какво се очаква от мен на работното ми място?
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2. Разполагам ли с необходимите материали и оборудване, за да върша работата
си добре?
3. Имам ли възможност на работното си място да върша това, което върша найдобре всеки ден?
4. Получавал ли съм признание или похвала за добре свър-шена работа през
последните седем дни?
5. Прекият ми началник или някой друг на работното ми място интересува ли се
от мен като личност?
6. Някой на работното ми място насърчава ли моето разви-тие?
Една от основните отговорности е да се осигури оценка 5 на тези въпроси.
Много мениджъри са установили, че това не се постига никак лесно. Така
например, ако някой мениджър реши да се подмаже на хората си, като им каже, че
всички ще бъдат повишени, на въпроса „Някой на работното ми място насърчава ли
моето развитие?" той може и да получи оценка 5. Но в тази ситуация служителите му
ще се чувстват в неподходяща роля и този мениджър ще получи оценка 1 на въпроса
„Имам ли възможност на работното си място да върша това, което върша най-добре
всеки ден?". По същия начин мениджър, който се опитва да контролира поведението на
служителите си, като непрекъснато въвежда правила и пише процедурни наръчници, на
въпроса „Зная ли какво се очаква от мен на работното ми място?" може и да получи
оценка 5, но заради строгия си, полицейски стил вероятно ще получи оценка 1 на
въпроса „Прекият ми началник или някой друг на работното ми място интересува ли се
от мен като личност?". Справянето с тези и други подобни проблеми е важно за всеки
мениджър, който иска да постига по-високи резултати в работата си.
Използвани информационни източници:
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Нетрадиционни подходи в научно-преподавателската работа по
финансов бизнес анализ
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Nontraditional methods of approach in the scientific-teaching work on
financial business analysis
chief assistant dr. Rositsa IvanovaUniversity of National and Global Economics
Резюме: Европейската стратегия, приета по време на срещата на Европейския
съюз в Лисабон през 2000 г. е за развитие на икономиката, базирана на знания.
През 2004 г. Европейската комисия предлага страните- членки на Европейския
съюз и бизнес средите да насочат вниманието си при прилагането на националните
стратегии за изпълнение на Лисабонската стратегия в следните стратегически
области:
1.

Развитие на партньорства;

2.

задълбочен анализ на образователните нужди;

3.

по- големи публични и частни инвестиции в образованието;

4.

достъп до образователните възможности;

5.

оценяване на образованието;

6.

въвеждане на качествен контрол.

Ключови думи: Болонски процес, финансов бизнес анализ, качество на
образованието, информационни технологии
Abstract: The Lisbon Treaty adopted in 2000 during the UE Summit reflects the
Economical Development which is based on knowledge.
In 2004 the European Commission suggested that all EU member states take into
consideration, when enforcing their national strategies towards the Lisbon Treaty, the
following:
1. Partnership development
2. In-debt analysis of the educational/training needs
3. Encouragement of larger public and private investments in the Educational System
4. Access to all educational means
5. Better credentials for the Educational System
6. Quality control
Key words: The process of Bologna, Quality of higher education, Internal standards
for quality management, Educational process, Financial business analysis, Improvement,
Educational matter, Information technologies in the teaching
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По време на срещата на Европейския съюз в Лисабон през 2000 г. бе приета
стратегия [1] за развитие на икономиката, базирана на знания. За постигане на целите,
заложени в Лисабонската стратегия държавните ръководители на страните от
Европейския съюз обединиха своите усилия както за радикална промяна на
европейската икономика, така и за приемане на програма за модернизация на
образователните и социалните системи, като декларираха, че през 2010 г. Европа трябва
да бъде лидер по отношение на качеството на системите за образование и обучение.
Европейската комисия предложи страните- членки на Европейския съюз да насочат
вниманието си върху прилагане на национални стратегии за изпълнение на приетите в
Лисабон стратегически мерки в следните насоки: (1) развитие на партньорства; (2)
задълбочен анализ на образователните потребности; (3) увеличаване на публичните и
частни инвестиции в образованието; (4) достъп до образователните възможности; (5)
усъвершенстване на критериите за оценяване на образованието и неговото качество; (6)
въвеждане на качествен контрол в образованието.
На срещата в Болоня през 1999 г. [2] министрите на образованието на 29 страни,
включително и на Република България, поставиха основите за формирането на
Европейско висше образователно пространство и популяризиране на Европейската
система за висше образование. В приетата Болонска декларация са систематизирани
насоките за развитие на висшето образование: (1) приемане на системи с лесно
разбираеми и съпоставими образователни степени; (2) въвеждане на дву- степенна
система на обучение; (3) изграждане на кредитна система, съспоставима с
Европейската система за трансфер на кредити (ECTS – European Credit Transfer System);
(4) стимулиране на мобилността посредством минимизиране на негативно влияещите
фактори върху нейното осъществяване; (5) насърчаване на Европейското
сътрудничество в областта на осигуряване на високо качество на висшето образование;
(6) представяне и въвеждане на Европейските измерения във висшето образование.
Съгласно разбирането на Международния институт за стандартизация,
качеството на образованието е степен на съответствие на отличителните свойства на
потребностите или очакванията, които са определени или са задължителни.
Качеството на образованието е симбиоза между интелектуална среда и
интелектуални процеси, то е интегрално свойство на дейността на Университета като
специализирана научна и учебна институция.
Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качеството
на образованието следва да отразява политиката на Университета. Тя включва целите,
задачите, принципите, подходите и конкретните методически етапи и отговорности,
осигуряващи качеството на образованието в измерими крайни резултати.
От позициите на системния подход се приема, че качеството на образованието е
съответствие на предназначението, то е непрекъснато усъвършенстване и ефективни
трансформации, които дефинират съществуването, развитието и усъвършенстването на
системата.
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Системата за управление на качеството на образованието се формира въз основа
на съответна информация, подчинена е на конкретни принципи, творчески подходи на
изграждане, поставени цели за реализиране и реални потребители на крайния продукт.
Системата за управление на качеството на образованието се изгражда въз основа
на съответни информационни източници:

от потребителите на кадри за реализацията в стопанската и финансова
практика в страната и чужбина на завършилите икономисти с висше образование,
степени “Бакалавър” и “Магистър”;

за професионалната реализация в стопанската практика на завършилите
икономисти с висше образование за различни периоди от време както по отношение на
заеманата длъжност, така и във връзка с трудовото им възнаграждение;

за притежаването и поддържането
университет на международния стандарт за качество;

в

съответния

икономически


за разработените в съответния икономически университет вътрешни
стандарти за перманентно поддържане на високо качество на образованието.
Системата за управление на качеството на образованието следва да
подчинена на принципите:

бъде


взаимовръзка и съответствие между визията, мисията, стратегическите
цели и компетенциите при обучението на студентите от всяка специалност на
образователно- квалификационните степени в университета;

непрекъснато усъвършенстване на учебния процес, изразено в неговата
ефективност;

трансформация на знанията и уменията на студентите, получени по време
на учебния процес, с цел придобиване на професионално значими компетенции и
качества, необходими за бъдещата им реализация на пазара на труда и професионално
израстване.

насоченост към пазара на труда с цел своевременна и успешна реализация
на завършилите университета;
Системата за управление на качеството на образованието изисква да бъдат ясно
и точно дефинирани подходите за нейното изграждане:

центално място в системата заема учебният процес, разглеждан в
единство “преподаване-учене”;

мястото на преподавателя в учебния процес се разглежда от позициите на
личност, осигуряваща и отговорна както за придобиването на качествени знания и
умения на изхода на системата, така и за създаването на качествени интелектуални
продуктии;

мястото на студента в учебния процес се разглежда от позициите на
личност, която придобива знания и умения, необходими за формирането на творчески
потенциал, знания, умения, навици и личностна реализация;

организиране на оптимална образователна среда, осигурена в теоретично
и технологично отношение;
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осъществяване на интелектуален процес, основан на академизът,
равнопоставено партньорство и активност на страните;

отношението между преподавателите и студентите следва да бъде
подчинено на непрекъснат академичен диалог и отговорност за качеството на
образованието;
Системата за управление на качеството на университетското образование
поставя за реализиране следните цели:

постигане и поддържане на качество на образованието, адекватно на
водещите университети, европейските и националните стандарти;

обучение, съобразено с очакванията на обществото за ползата, която то
ще осигури;

обучение, което е насочено към усвояване, придобиване и използване на
знания, умения и способности при вземане на ефективни професионални решения;

обучение, което осигурява положителна мотивация и отношение към
избраната професия.
Системата за управление на качеството на университетското образование е
насочена към:

предоставяне на висококачествено академично образование, основано на
принципите на хуманизъм, толерантност, демократичност, прагматичност,
перманентност, адаптивност и оптималност;

запазване на добрите традиции в българското образование и тяхното
интегриране със съвременните постижения в световното образователно пространство;

подготовка на висококвалифицирани и конкурентоспособни специалисти,
съобразно изискванията на пазара на труда;

осигуряване на баланс между личните интереси на студентите и
интересите на обществото;

възпитание на студентите за стремеж към професионално
самоусъвършенстване чрез продължаващо обучение през целия живот.
Съдържанието на системата за управление на качеството на университетското
образование може да се систематизира съобразно различни критерии:




според организационната структура на университета:
-

университетска система за управление на качеството;

-

факултетна система за управление на качеството;

-

катедрена система за управление на качеството.

съобразно образователно- квалификационните степени:
-

за професионална бакалавърска степен;

-

за бакалавърска степен;

-

за магистърска степен;

-

за докторска степен.
279



в зависимост от вида на оценяваните обекти:
-

система за качество на специалност;

-

система за качество на учебна дисциплина;

-

система за качествена оценка на преподавателите;

-

система за качествена оценка на студентите;

-

система за оценка на дейността на административния персонал;

-

система за оценка на дейността на управленския персонал.

Конкретните потребители на крайния продукт от образователната система са:

обучаващите се, които инвестират собствени средства с цел получаване
на адекватни знания и умения за успешната им реализация в стопанската практика в
страната и чужбина;

бизнесът, който инвестира свои средства за последващо интегриране в
корпоративната и финансова практика на специалисти с висока степен на
квалификация, знаещи, можещи и с висока степен на отговорност;

държавата, която инвестира държавни
образование на бъдещите кадри в публичния сектор;

средства

за

качествено


общините, които желаят да привлекат високообразовани кадри за работа
в общинската администрация.
Управлението на знанията обхваща съответна информация в университетите,
която е симбиоза между образователна стратегия, култура, структура, предлагани
учебни дисциплини, съответстващи на динамично променящите се изисквания на
практиката в условията на конкурентен пазар, мотивация и способности на
обучаващите се, образователно- квалификационно равнище на преподавателските
екипи по съответните дисциплини.
Налице е обективна необходимост от повишаване качеството на образованието в
икономическите университети в Република България в съответствие с изискванията на
Международния институт за стандартизация, решенията на Лисабонската стратегия и
Болонската декларация.
Новите европейски изисквания, бързо променящите се социално- икономически
реалности в България, развитието на компютърната техника и информационните и
комуникационни технологии, налагат икономическите университети в страната да
решават качествено нови проблеми. Съвременните университети се нуждаят от
качествено нов подход за управление, в основата на който се намира системата за
управление на знанията.
Качеството на университетското образование е в пряка зависимост от дейността
на университета, разглеждана интегрално в следните направления:

съсредоточаване на ресурсите на университета към създаване
и
утвърждаване на образователни продукти, които са реално необходими и полезни за
студентите с цел успешната им реализация в бизнеса в страната и чужбина;
280


повишаване на ефективността от предоставените образователни услуги
като необходима мярка за удовлетворяване на потребността от тях за всеки човешки
индивид;

оценка на динамиката и структурата на разходите на универитета и
разработване на мерки за тяхното ефективно управление с цел осигуряване на
оптимални условия за провеждане на лекционните и семинарни занятия;

прилагане на водещи информационно- дидактични методи на обучение: 1)
информационно ориентиране на студентите и повишаване на тяхната информационна
компетентност; 2) оптимизиране на вида и обема на предлаганата на студентите
информация по време на лекциите и семинарните занятия; 3) осигуряване на ефективен
достъп на студентите до необходимата информация за тяхната подготовка и активното
им участие при решаване на конкретните ситуации, разисквани по време на
семинарните занятия; 4) съсредоточаване на вниманието на студентите към съответната
тематика на лекциите и семинарните занятия; 5) проблемно ориентиране на студентите
по време на лекционните и семинарните занятия; 6) използване на активиращи
съзнанието методи за работа със студентите по време на аудиторните и
извънаудиторните занимания; 7) качествен анализ на предлаганите методи за обучение
на студентите по време на лекционните и семинарните занятия;

организиране получаването и перманентната обработка на информацията
за пазарната конюнктура и световните тенденции в сферата на висшето икономическо
образование;

използване на съвременни методи за ситуационен и прогностичен анализ
на пазара на труда на специалисти с висше икономическо образование.
Университетите следва да разработят вътрешни стандарти за управление на
качеството на университетското образование. Вътрешните стандарти в икономическите
университети [3] следва да са насочени към:


планиране и анализ на дейността на университета;


управление на качеството на образователните услуги и извършване на
перманентен вътрешен одит;

анализ, усъвършенстване, управление, ефективно използване и достъпно
съхранение на учебната документация на университета;

управление на несъответствията в образователния процес и разработване
на конкретни мерки за тяхното отстраняване;

непрекъснато повишаване на квалификацията на преподавателските
екипи по съответните дисциплини;

звание;

своевременно израстване на преподавателите в научна степен и научно


информационна и медийна компетентност на преподавателските екипи по
съответните дисциплини, преподавани в университета.
Вътрешните стандарти за управление на качеството на образованието в
УНСС трябва да се развиват интегрално в направленията:
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анализ на документалното съдържание на образователната дейност и
усъвършенстване на учебните планове и програми по дисциплините.

разкриване на атрактивни, модерни, реално необходими и търсени нови
специалности;

демократизиране на учебния процес чрез осигуряване на избирателност,
диференцираност и гъвкавост при предлагането на учебните дисциплини;

информационна осигуреност на учебните дисциплини с учебнометодически материали: ръководство за изучаване на всяка дисциплина; базисно
учебно- методическо пособие (учебник); методическо ръководство с решени и
нерешени задачи, ситуации и тестове; допълнителна литература; осигуряване на достъп
до учебната литература и библиотечното обслужване в университета. В тази връзка
следва да се провежда перманентен анализ в следните насоки: наличие на учебна
литература и учебници; възможен достъп до професионални и периодични издания;
наличие на софутерни продукти, осигуряващи и подпомагащи учебния процес;
перманентно обогатяване на библиотечния фонд; улесняване на достъпа на студентите
за ползване на библиотечния фонд, в т.ч. осигуряване на плаващо работното време на
библиотеката, осигуряване на интернет връзки с други библиотеки и други; наличие на
информационни центрове; осигуреност с компютърни зали, в т.ч. брой на компютрите в
учебните компютърни зали, наличие на подходящ софтуер и информационни мрежи;

поддържане и усъвършенстване на информационна система, която
съдържа регистри на академичния състав, студентите, и докторантите;

осигуряване на високо качество на лекционните курсове и на
семинарните занятия.

формиране на съвременна образователна среда и усъвършенстване на
процеса на обучението:
осигуряване на образователния процес с добре оборудвани помещения за
провеждане на лекционните и семинарни занятия с възможности за използване на
съвременна компютърна техника със съответен софтуер, съобразно спецификата на
преподаваните учебни дисциплини;
разширяване и модернизиране на
информационна база, осигуряваща учебния процес;

материално-техническата

и

аргументиране пред ръководството на университета на необходимостта
от предоставяне на средства за електронизация на учебния процес;
осигуряване на образователния процес със съвременни информационни и
комуникационни технологии;
установяване на гъвкави образователни пътеки, вкл. чрез използване и
осигуряване на качество чрез електронно обучение.
организация и провеждане на практики и стажове по време на обучението
на студентите с цел придобиване на практически умения, които заедно със
задълбочената теоретична подготовка и активното творческо развитие на мисълта
допринасят за успешната им реализация в бизнес практиката в страната и чужбина. Във
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връзка с това следва ясно и точно да се дефинират целите и задачите при
осъществяване на практиките и стажовете. Необходимо е да се разработят качествени
критерии за оценка на проведените практики и стажове, а не формално да се постави
оценка на студентите, която в повечето случаи е отлична;

контрол, вътрешен одит и комплексна оценка на качеството на
образователния процес. Контролът на получените от студентите знания и умения
следва да се осъществява интегрално в направленията: провеждане на контролни
работи; разработване на курсови проекти по учебните дисциплини; решаване на
тестове по време на семинарните занятия и прилагане на придобитите от студентите
знания при решаването на конкретни бизнес ситуации. Използвайки възможностите на
съвременната компютърна техника и информационните технологии възниква реалната
необходимост от разработване на софтуерни компютърни модули за перманентна
самостоятелна проверка на знанията на студентите по изучаваната дисциплина. При
констатиране на пропуски в подготовката на студентите е осигурена програмна
възможност за автоматично препращане към първоизточника на информацията, към
основния материал, към законите и нормативната уредба, като по този начин те
обогатяват и развиват своите знания и умения;

усъвършенстване на системата за оценяване на студентите. Процесът на
обучение на студентите по съответните дисциплини трябва да бъде оценен интегрално.
Оценката, която студентът ще получи трябва да има комплексен характер и да се
формира от представянето му както на изпита (60% или 70% ), така и от неговата
работа по време на семестъра (40% или 30%). В тази връзка следва да се осигури
прозрачност на образователния процес чрез предварително оповестяване на
определените критерии за оценка на придобитата теоретична и практическа подготовка
на студентите по време на аудиторната, извънаудиторната и самостоятелната им работа;

усъвършенстване на системата за консултации на студентите с
предподавателските екипи по съответните дисциплини.

развитие и усъвършенстване на програмите за научно- изследователската
дейност в университета.

участие на преподавателите и на студентите в разработката на проекти по
поръчка както на университета, така и на външни организации.

осъществяване от преподавателските екипи на възпитателно въздействие
върху обучаващите се в университета.

непрекъснато усъвършенстване на преподавателските екипи по отделните
дисциплини и обогатяване на техните знания в обществото на знанията, в което живее
и твори академичната общност. Наложително е широко участие на преподавателските
екипи в национални и международни проекти, в разработването на проекти,
финансирани от структурните фондове на Европейския съюз, в международни и
национални теоретико- приложни научни конференции, симпозиуми и семинари по
актуални проблеми, в творчески научни форуми, свързани с образованието, науката,
културата и популяризиране на постигнатите резултати;
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оптимално използване на съществуващите резерви с цел повишаване на
качеството на образователния процес.
Европейските изисквания изискват и налагат раработване на конкретни насоки и
адекватни на тях мерки за усъвършенстване на обучението на студентите по
дисциплината “Финансов бизнес анализ” в УНСС.
Вътрешните стандарти за управление на качеството на образователния процес
по дисциплината “Финансов бизнес анализ”, преподавана пред студентите от
специалностите от Финансово- счетоводния факултет при УНСС могат да се развиват и
усъвършенстват в следните приоритетни направления:
1.
осигуряване на знания на студентите по дисциплината в съответствие с
изискванията на практиката в условия на развитие на икономиката, базирана на знания.
2.
усъвършенстване както на учебния процес, така и на преподавателските
екипи по дисциплината.
3.

осигуряване на перманентен диалог “преподаватели – студенти”.

Осигуряването на знания на студентите по дисциплината “Финансов бизнес
анализ” може да обхване комплексно дейности в следните направления:
1.
оценка на познанията на студентите в областта на счетоводството като
основен източник на информация за финансовия бизнес анализ.
2.
формиране на знания по финансов бизнес анализ, насочени към
усъвършенстване творческите способности на студентите за възприемане на нови
знания, повишаване на мотивацията им за тяхното овладяване през призмата на
специфичните термини и понятия в теорията на анализа, практическото им приложение
при решаване на конкретните ситуации от динамично развиващата се, конкурентна и
противоречива бизнес практика.
3.
оценка на степента на професионално съответствие между заеманата
длъжност на завършилите икономическите университети в България съобразно
придобитите от тях знания и квалификация, и дейността, която те извършват в
практиката. В България е налице проблем, който трябва да намери своето решение.
Студентите, завършили специалност “Счетоводство” в икономическите университети и
работещи като професионални счетоводители следва да притежават умения за
извършване на дейности, които не са съизмерими с тяхната квалификация и
компетентност. Те са натоварени да извършват дейности, присъщи на служители от
различни отдели в предприятието: “Човешки ресурси”, “Труд и работна заплата” и
други. Това обстоятелство значително изкривява разбирането за същността на
счетоводството и на анализа като средства за практическа реализация на управленски
функции в системата за управление на предприятието. По този начин значително
намалява ефективността на знанията, придобити от студентите по време на обучението
им в специалностите от Финансово- счетоводния факултет при УНСС, като тези знания
не се използват рационално на практика и се губи възможността за пълноценна
реализация и професионално израстване на младите хора. Нормално е да се предполага,
че студентите от специалност “Счетоводство” са подготвени качествено по всички
изучавани от тях икономически дисциплини, но от това не следва, че те трябва да
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извършват дейности, които не са специфични за придобитите от тях знания и умения в
областта на счетоводството и финансовия бизнес анализ. Възниква сериозно
противоречие между системата за управление на качеството на образователния процес
на студентите от специалност “Счетоводство” и придобитите от тях знания в областта
на счетоводството и финансовия бизнес анализ и изискванията на собствениците от
бизнес практиката, които в определени ситуации са доста груби. По този начин се
размива дълбоката същността характеристика на теорията на счетоводството, на
неговия предмет, метод, методология, методика и принципи, които са се утвърждавали,
развивали и усършенствали през различните етапи от историческото развитие.
Усъвършенстването на учебния процес по финансов бизнес анализ може да
обхване следните направления:
1.
перманентна оценка на качеството и конкурентоспособността на
обучението.
2.
задълбочаване на теоретичната подготовка на студентите. В това
направление предстои много работа. Финансовият бизнес анализ има свои предмет,
обект, метод и методика, които се развиват и усъвършенстват. Недопустимо е в
съвременните условия да се преподават технически способи или наричани още
елементи на метода на финансовия бизнес анализ със съмнителна и недоказана
ефективност от използването им. В преподавателската дейност следва да се наблегне на
съвременни
икономикоматематически,
статистически,
оптимизационни,
симулационни и други нестандартни методи и подходи за анализ на сложните и
противоречиви бизнес ситуации. Общата методическа схема на финансовия бизнес
анализ следва да се развие интегрално при отчитане на взаимните връзки и зависимости
между инвестиционната, производствената, търговската и финансовата дейност на
предприятието, а защо не и иновационната дейност в съответствие с изискванията на
Лисабонската стратегия за развитие на икономика, базирана на знания. Методиките за
анализ на конкретните обекти подлежат на решително усъвършенстване, като се
използват авангардни методи за анализ. В общата методическа схема на анализа място
трябва да намерят редица нови обекти. Управлението на проекти, развитието на
публично- частното партньорство, осъществяване на редица оперативни програми,
предоставяне на средства от структурните фондове на Европейския съюз и други
изискват разработване на методика за интегрален анализ на риска чрез използване на
съвременни методи за оценка на риска. Общата методика за анализ и управление на
риска може да се реализира чрез частни методики за анализ, като например методика за
анализ на риска на институционално ниво (институция от публичния сектор) и на
проектно ниво (през фазите и етапите от жизнения цикъл на инвестиционен проект). В
общата методическа схема на финансовия бизнес анализ своето място трябва да намери
и методиката за анализ на паричните потоци на предприятието. Съгласно изискванията
на Международните счетоводни стандарти Отчетът за паричния поток се изготвя по
косвения метод. Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия в
Република България регламентират изготвянето на Отчета за паричния поток по прекия
метод. Считаме, че методиката за анализ на паричните потоци може и трябва да се
насочи към Отчета за паричния поток, съставен и по двата метода. Това е необходимо
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поради тясната обвързаност между нетните парични потоци (възникване и динамика на
паричните входящите, изходящите и нетните парични потоци по видове дейности,
структура на паричните потоци), платежоспособността, ликвидността и рентабилността.
В общата методика за финансов бизнес анализ своето място трябва да намери
методиката за анализ на риска от несъстоятелност и банкрут на предприятието.
Въпросът винаги е актуален, особено в настоящите условия на финансова и
икономическа криза. Наложително е да се развие и задълбочи преподаването и на
други сериозни и проблемни области от теорията на финансовия бизнес анализ. В това
отношение следва да се отдели подобаващо място на въпросите, свързани с
информационното осигуряване на финансовия бизнес анализ, за видовете анализ и
тяхното приложение, за функциите на анализа, за приложението на информационните
технологии в практиката на анализа, за организацията на финансовия бизнес анализ в
предприятията от стопанската практика.
3.
ориентиране на студентите към динамично променящите се
потребностите на практика и осигуряване на възможности за запознаването им с
провеждания анализ в стопанската практика в страната.
4.
оптимизиране на учебното съдържание на дисциплината, преподавана
пред студентите от образователна степен “бакалавър” с цел неговото привеждането в
съответствие със съвременните тенденции на развитие, изисквания и динамика на
стопанската практика. На студентите се преподават теми, които са били актуални през
втората половина на ХХ век, обстоятелство, което е недопустимо в съвременните
условия на членство на страната ни в Европейския съюз, на глобализация и на действие
на финансовата и икономическа криза. Студентите трябва да притежават и
демонстрират знания и разбиране на материята по финансов бизнес анализ, като
придобият фундаментални знания в тази област от научното познание. Те трябва да
прилагат придобитите знания и умения по дисциплината по начин, демонстриращ
професионален подход в работата им и аргументирано решаване на проблемите в
бизнес практиката. Налага се извода, че е налице необходимост от усъвършенстване на
тематиката, предлагана на лекционните и семинарни занятия по финансов бизнес
анализ за студентите, обучаващи се в образователна степен “бакалавър” във
специалностите от Финансово- счетоводния факултет при УНСС.
5.
оптимизиране на учебното съдържание на дисциплините, преподавани
пред студентите от образователна степен “магистър” и включване на качествено нови
дисциплини, свързани с дейността на предприятията в сложните, динамични и
противоречиви условия на стопанската практика. Студентите от магистърска степен
следва да изучават съвременни дисциплини, като например: финансов анализ,
стратегически анализ, анализ на финансовата несъстоятелност на предприятието,
анализ на риска от банкрут на предприятието, анализ на паричните потоци,
балансирана система от финансови и нефинансови показатели за анализ и други;.
6.
недопускане на повторения на вече преподавани знания в областта на
анализа на студентите, обучаващи се в образователна степен “магистър”. Често
срещана практика е в магистърската степен да се преподават вече предоставени и
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известни за студентите знания, които те са придобили по време на обучението им в
бакалавърската степен.
7.
използване на съвременни информационни и комуникационни средства
по време на лекционните и семинарните занятия.
8.
разиграване на делови ситуации и игри, и решаване на практически
казуси по време на семинарните занятия.
9.
използване на методи за провокиране на интелектуалния потенциал на
студентите, за формиране на интерес към научната и изследователска дейност в
областта на финансовия бизнес анализ, за стимулиране на самостоятелната работа при
решаване на поставените казуси и за работа на студентите в екип;
10.осигуряване на възможности за самостоятелна подготовка на студентите чрез
разработване и защита на реферати и курсови проекти по актуални, избрани от тях и
вълнуващи ги проблеми от теорията и практиката на финансови бизнес анализ, чрез
решаване на обобщени задачи за по- дълъг период от време (напр. един месец) и
тяхното представяне пред преподавателския екип по дицсиплината.
11.осигуреност и възможност за достъп на студентите до основната и
допълнителна литература в областта на финансовия бизнес анализ (учебници, сборници,
ръководства, помагала, монографии, статии, научни доклади и други на водещи
специалисти в теорията и практиката на анализа в България и чужбина).
Усъвършенстването на знанията и компетенциите на преподавателските екипи
по финансов бизнес анализ може да извършва в следните направления:
1.
непрекъсната самоподготовка в областта на теорията и практиката на
финансовия бизнес анализ.
2.
професионална компетентност, лична отговорност, свобода на
преподаването, използване на актуални собствени и на известни учени научни
изследвания.
3.
притежаване на професионални и педагогически качества, които
осигуряват академичен диалог със студентите.
4.
наличие на възможности за анализ и обективна оценка на знанията и
уменията на студентите.
5.
възможност за корекция на стила на преподаване от гледна точка на
наблюдавани пропуски в работата на студентите.
6.
анализ.

изучаване на чуждестранния опит в областта на финансовия бизнес

7.
своевременно израстване на преподавателите по финансов бизнес анализ
в научно звание и научна степен.
8.
новаторско търсене, усъвършенстване и осигуряване на академизъм по
време на лекционните и семинарните занятия.
10.разширяване на обхвата на преподавания материал, съобразно тенденциите и
изискванията, наложени от развитието на теорията и практиката на анализа в общество
на висока информираност и знания.
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11.участие на преподавателските екипи по анализ в разработването на учебници,
учебни помагала и други.
12.участие на преподавателските екипи по анализ в различни научни прояви,
организирани в страната и в чужбина.
13.осигуряване на висококвалифицирано, задълбочено и компетентно научно
ръководство на студентите, на дипломантите от степени “бакалавър” и “магистър” и
докторантите в областта на финансовия бизнес анализ.
14.използване на информационните възможности на Интернет за осъществяване
на директна връзка “Преподавател – Студент”. Осигуряването на непрекъснат диалог
“преподаватели – студенти” може да се развива в следните направления:

оценка на мнението, изискванията и препоръките на студентите към
процеса на обучение по финансов бизнес анализ в личен диалог с преподавателските
екипи или чрез провеждане на анкети за нивото на преподаване и за преподавателите;

качествено провеждане на часовете за консултация и осигуряване на
компетентна помощ на студентите;

осигуряване на възможност за извънаудиторни събеседния със студентите
по актуални и вълнуващи ги проблеми в областта на финансовия бизнес анализ;

използване на информационните възможности
осъществяване на обратна връзка “Студент - Преподавател”.

на

Интернет

за

Подготовката на специалисти от Икономическите университети в България с
висока степен на квалификация, съвременни и модерни знания и умения е предпоставка
за тяхната успешна реализация в практиката при развитието на икономиката, базирана
на знания.
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Усъвършенстване на научно-преподавателската работа по „Финансов
бизнес счетоводен анализ” в икономическите ВУЗ
доц.д-р Марко Л. Тимчев, УНСС

Improvement of the scientific-teaching work in Financial Business
Accounting Analysis in the Universities of Economics
assoc. prof. Marko Timchev, UNWE
Резюме: Представеният научен доклад е насочен към проблемите на
усъвършенстване на методите на преподаване на дисциплината „Финансов бизнес
счетоводен анализ на предприятието” в икономическите висши учебни заведения,
подготвящи специалисти по „Счетоводство”, „Финанси” и „Корпоративен финансов
мениджмънт”.
Разгледани са насоки за решително усъвършенстване на методологията и
методиката на „Финансовия бизнес счетоводен анализ” като съвременна
икономическа наука. Поставени са проблеми, свързани с качествено ново третиране
на предмета, обекта и метода на финансовия бизнес счетоводен анализ - адекватно
на пазарните реалности.
Изследвани са ключови въпроси, свързани с усъвършенстване на учебните
планове, учебните програми и учебната документация по дисциплината „Финансов
бизнес счетоводен анализ на фирмата, съобразно с международно-утвърдените
стандарти във висшето икономическо оброзавание за ОКС ”Бакалавър” и
ОКС ”Магистър”.
В доклада се третират възможности за отваряне на обучението по „Финансов
бизнес счетоводен анализ на фирмата” към активни методи на преподаване – делови
игри, управленски казуси, мениджърски ситуации, предполагащи
работа
на
студентите в екип.
Разгледани са възможности за осезаемо прилагане на ИТ и специфичен
софтуер, без които усъвършенстването на преподавателската работа в
интерактивен режим със студентите би била трудно -осъществима.
Ключови думи: Счетоводен анализ, Ситуационен анализ, Делови игри,
Обучение, Информациоони технологии в обучението по Финансов Бизнес Счетоводен
Анализ, Учебен план, Учебна програма
Abstract: This research report is meant for the issues of improving the teaching
methods for the subject Financial Business Accounting Analysis of the Undertaking in
universities of economics which educate experts in Accounting, Finances and Corporate
Financial Management.
Some guidelines are examined in relation to a substantial improvement of
methodology and methodics of Financial Business Accounting Analysis as a contemporary
economic science. Several problems are posed regarding an entirely new treatment of the
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content, object and method of the Ffinancial Business Accounting analysis which are relevant
to market realities.
A number of key issues are explored with reference to improving educational plans,
curricula and educational documentation on Financial Business Accounting Analysis of the
Undertaking in line of the internationally established standards of higher economic education
for Bachelor qualification degree and Master qualification degree.
The report deals with opportunities for extending the education on Financial Business
Accounting Analysis of the Undertaking to some active methods of teaching – business games,
leadership case studies, manager situations implying team-work for students.
Opportunities are considered for a practical application of IT and software without
which the improvement of teaching work in an interactive regime with students would seem
barely feasible.
Key words: Accounting Analysis, Situation Analysis, Business games, Teaching,
Inforamtion technologies in teaching of Fianacial Business Accounting Analysis, Curriculum,
Syllabus
Eвроинтеграцията на България е сложен и многопланов процес, в който важна
роля заема интегрирането на българската образователна система към утвърдените
международни стандарти, разпространени в Европейския съюз (ЕС).На срещата на
страните членки на ЕС в Лисабон през 2000 г. бе приета стратегия [1] за развитие на
икономиката,базирана на знания.За осъществяване на целите, заложени в основата на
Лисабонската стратегия държавите от ЕС обединиха усилия за промени и за приемане
на програма за модернизация на образователните системи. Те декларираха, че през 2010
г. Европа трябва да заеме водещо място по качество и конкурентноспособност на
системите за образование.
Основните сфери в този отговорен процес са основното, средното, висшето
образование, професионалната квалификация, преквалификация и т.н. “учене през
целия живот”.
Бе направено предложение страните членки на ЕС да насочат вниманието си
върху разработване и прилагане на национални стратегии за изпълнение на приетите в
Лисабон стратегически мерки в следните насоки:
1)Pазвитие на партньорства, анализ на образователните потребности,
увеличаване на публични и частни инвестиции в образованието, достъп до
образователни възможности. 2)Усъвершенстване на критериите за оценка на
качеството на образователния процес.3)Изграждане на система за глобален контрол
върху качеството на образованието.4)Модернизация на традиционните образователни
сфери.5)Усъвършенстване на системите за професионална квалификация,
преквалификация и преподготовка като основа за адаптация на цялото общество към
новите обществени реалности с шансове за дългосрочно перспективно развитие.
На срещата в гр. Болоня през 1999 г. [2] министрите на образованието на 29
страни- членки на ЕС, включително и на България, поставиха основите за формиране
на Европейско образователно пространство в областта на висшето образование. В
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приетия програмен документ – „Болонска декларация” бяха систематизирани насоките
за развитие на висшето образование: приемане на системи с разбираеми и съпоставими
образователни степени; въвеждане на двустепенна система на обучение; изграждане на
единен и съпоставим с европейската кредитна система механизъм за трансфер на
кредити (ECTS – European Credit Transfer System),както и формиране единен модел за
стимулиране на мобилността, посредством минимизиране на негативно влияещите
фактори; стимулиране на европейското сътрудничество в областта на висшето
образование;въвеждане на европейски стандартни параметри във висшето образование.
Определени бяха основните фактори за мениджмънт на качеството в
образователните системи-потребителите на кадри от бизнес практиката, системите за
оценка и стимулиране на кадрите, поддържането на стандарти за качество от
съответния университетски център, подготвящ специалисти от ОKС „Бакалавър”,
ОKС”Магистър” и ОКС”Доктор”. От решаващо значение се оказа връзката и
съответствието между визията, мисията, стратегическите цели и компетенциите,
придобивани в резултат от обучението на студентите от всяка специалност на
образователните и образователно- квалификационните степени.Статут на водещи
компоненти в критериите за качество и ефективна организация на системата на висше
образование придобиват:непрекъснатото усъвършенстване на учебния процес,
спазването на параметрите за ефективност, трансформацията на знанията и уменията на
студентите, получени по време на учебния процес, с цел придобиване на
професионално значими качества и умения, необходими за бъдещата им реализация на
пазара на труда и в сферата на професионално израстване.
Преподавателят в учебния процес. се възприема като личност,отговорна
както за придобиването на качествени знания и умения на изхода на системата,
така и за създаването на качествени интелектуални продукти.
Студентът в учебния процес се възприема в позицията на личност, която
придобива знания и умения, необходими за формирането на достатъчен творчески
потенциал, знания, умения, навици, мотивация и личностна реализация.
Дейността по изпълнение на целите на Болонската декларация има два
основни аспекта - законодателни инициативи и определяне на приоритети в
сферата на висшето образование, придружено с практически мерки.
Едно от основните нововъведения, произтичащи от Болонския процес е
възприемането и утвърждаването на бакалавърската степен като основен елемент от
подготовката на специалисти с висше образование.Основната цел на тази степен е
формиране на широкопрофилни специалисти, с възможности за адаптивност и
мобилност в условията на динамичен пазар на труда в условията на глобализация.
Вторият важен елемент от образователната система на висшето образование,
която трябва да се характеризира и с научно-изследователски момент е магистърската
степен,с която се цели задълбочаване и разширяване на познанията на специалиста в
дадена научна и професионална сфера. В магистърската степен се търси иззграждане на
навици за решаване на проблемни ситуации от реалния бизнес, както и формиране на
начални склонности към научно-изследователска работа, както и селекция на млад
научен потенциал.
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Докторската степен, която е последната образователна и ОКС степен в тази
триединна система има за цел да осигури подготовка на кадри с тясна фундаментална и
специализирана насоченост и определени научно-изследователски приноси в дадена
сфера.
На 02.07.2002 г. влезе в сила Класификатор на областите на висше образование и
професионални направления[3], който въвежда общоприети международни
образователни области и направления, като ориентир за бакалавърските програми.
Болонският процес изисква разработването на гъвкави широкопрофилни учебни
програми, които да бъдат ориентирани към студентска мобилност на базата на
трансфер на образователни кредити. Същевременно е необходимо да се постигне
оптимален брой на обучаващи се студенти, единна система на заплащане и единна
система на прием. Фундаментална част от Болонската декларация поставя директно
въпроса за комплексна и системна оценка на качеството в сферата на висшето
образование.В рамките на този аспект в Р.България е извършена и ще продължи да се
извършва перманентна акредитация на висшите учебни заведения, паралелно със
съществени промени в Закона за висшето образование. През 2000г. към МОН,
Р.България е учреден център “Конкурентна система за обучение и управление на
висшето образование”. Неговата цел решително подобряване на мениджмънта на
учебната дейност във висшите учебни заведения в България в съответствие със
съвременните международни стандарти.Правната рамка, която определя нормативно
тази област на национално ниво се състои от Закона за народната просвета, Закона за
висшето образование и Закона за професионално образование и обучение.
Нормативната база, която третира устройството и проблемите на висшето образование
е съобразена изцяло с Конвенцията на Съвета на Европа и ЮНЕСКО от 11 април 1997г.
приеха Лисабонска конвенция за признаване на квалификациите, отнасящи се до
висшето образование в европейския регион. През март 2000 год. към Министерски
съвет е създадена „Национална агенция за професионално образование и обучение”
(НАПОО).
Една от най-важните функции на агенцията е акредитацията и лицензирането на
дейностите в системата на професионалното образование и обучение и координацията
на дейността на институциите, които имат отношение към професионалното
ориентиране, обучение и образование. Агенцията работи съгласно с приет „Списък на
професиите за професионално образование и обучение”, утвърден и от Министъра на
образованието и науката (02.05.2000 г.).
Това е систематизирана структура от наименования на професии и специалности,
класифицирани в професионални направления, съобразно областите на образованието
по Международната стандартна класификация (International Classification of Education,
ISCED-97). Към МОН през 2001г. е основан и Център за развитие на човешките
ресурси, чиято задача е да разпространява информация относно програмите, целите и
приоритетите на Европейския съюз в областта на професионалната система за обучение,
ефективно участие в програмите на Съюза и подготовка на документалната база за това
участие.
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Това са основните структури и инициативи, които позволят ефективното и
безболезнено адаптиране на българското висше образование към европейските и
световните стандарти в тази сфера, в съответствие с принципите на Болонската и
Лисабонската декларация.
Сред участниците в тези процеси в Р.България се включиха широки
професионални институции и дейци от реалния бизнес. Със свои представители се
включиха активно: Министерство на образованието и науката и Министерството на
труда и социалната политика, както и редица държавни служби и агенции
(Агенцията по заетостта - службите по заетостта на регионално равнище и бюрата
по труда в страната, Националната агенция по професионално образование и
обучение). Това е добър знак от страна на държавните институции, които оценяват
по достоинство значимостта на проблематиката.
Икономическото образование във ВУЗ по научната дисциплина „Финансовостопански анализ” („Финансов бизнес анализ на предприятието”) трябва да
следва принципите, визирани в Лисабонската концепция и Болонския процес –
строго съблюдавани в документите на Европейския съюз.
Финансовият бизнес анализ (ФБА), “Financial Business Analysis”, изучаван в
икономическите ВУЗ на Р.България е наука,която развива и усъвършенства своите
обект, предмет, метод и методика.
ФБА има обективна връзка със счетоводството, и е насочен към системно
изучаване на микроикономическите явления и бизнес процеси, свързани с
движението на капитала
във фазите и етапите на инвестиционната,
производствената, маркетинговата и финансовата дейност на предприятието
(фирмата).
В науката по управление – „Фирмен мениджмънт”, финансовиян бизнес
анализ се интерпретира като особена (специфична) функция на управлението на
предприятието, в хармония с производствения, финансовия мениджмънт, както и
с фирмения контролинг.
В реалния бизнес на съвръменното предприятие при нормални условия би
следвало да функционира модел и система за финансово-стопански анализ (финансов
бизнес анализ) и производствено-технологичен мениджмънт.
Методологичната система за ФБА притежава специфични функции, водещи
между които са: информационно-аргументиращата, мотивационна, приложно
познавателната, социално-психологическа, конкурентно- утвърждаваща, мотивационна,
дистрибутивна и много други.
Посредством бизнес анализа, счетоводството, финансовия контрол, контролинга,
стратегическото, оперативно-технологичното бюджетиране и бизнес планирането се
формира бизнес стратегия и тактика на предприятието в условия на конкуренция и
задълбочаваща се финансова и икономическа криза.
Могат да се аргументират водещите видове ФБА – Бюджетно-предварителен,
инвестиционен, оперативен, оперативно-прогностичен, текущ, ретроспективен,
ситуационен, тематичен, позитивен, нормативен и други. Във времето и
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пространството финансовият бизнес анализ е още: хоризонтален (времевиперманентен), вертикален (по АВС-центрове на отговорност) и интегрален(пълен –
обединяващ всички разновидности).
Видовете ФБА не трябва да се разглеждат изолирано, необходима е тяхната
обективна интрпретация в единна система за непрекъснат и следящ (“Sensitivity
Analysis”)-ситуационен, превантивен и анализ по отклонения. Финансовият бизнес
анализ следва да се идентифицира с интегриран системен модел, така както е
непрекъснат и фирмения бизнес – поредица от ситуации в условията на динамична
пазарната икономика.
В модереният и международноутвърден Financial Business Analysis расте
ролята на превантивния анализ на финансовия риск от несъстоятелност
(банкрут). Редица световноизвестни учени като на проф.д-р Ед. Алтман,
проф.Лист, проф.Тафлър и др. развиват т.н.дискриминантен анализ на риска от
несъстоятелност(Financial Security Analysis”), както и балансирания бизнесанализ „Balanced Scorecard Analysis” на Проф.д-р Дейвид Нортън и Проф.д-р
Робърд Каплан.
Методологията на проф.Нортън и проф.Каплан дава широко поле за изследване
в системен план както на финансовите, така и нефинансовите показателите. Това са
нови перспективни направления, които гарантират обективност и дълбочина на бизнес
анализа.
Новите, модерни и международноутвърдени методи за финансов и бизнес
анализ се изследват бегло и повърхностно, а на места никак не се преподават на
студентите от икономическите ВУЗ в Р.България.
Съвременни и разкрепостени виждания по научния метод на ФБА не се
коментират и не се подлагат на подобаваща научна дискусия. Теорията на науката,
респ. и на финансовия бизнес анализ не се изследва задълбочено.
Появиха се много приложни науки с припокриващи се обекти и методи.
Наукознанието – съвременната философска епистемология незаслужено се
пренебрегват. Това е вече един хроничен проблем,който започва да става вреден и
твърде опасен. Появява се въпроса достатъчно ли е със стандарти, директиви и
конвенции да се прави и развива истинска съвременна икономическа приложна
наука?
На някои места, дори и във „водещи” икономически ВУЗ все още се преподават
рутинни методи и стандартни постановки, шаблонни определения за обекта,
предмета, метода и способите на науката „Анализ на стопанската дейност”от 40те, 30-те, а дори и от 20- те години на миналия век. Подобни постановки нямат нищо
общо със съвременния финансов микроикономикс, респ. с теорията на пазарната
икономика.
Тревожното е, че причините за това опасно ялене се коренят в безотгонворно
отношение на някои представители на научния кадрови потенциал. Инертен,
слаборазвиващ се и не работещ върху съвременното си научно израстване.
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Класическите философско-епистемологични методи трябва да се
основават на задълбочен научен анализ, наукознание и иконометрична логика. Така
става възможно обективното изясняване на научните основи на финансовия
бизнес анализ.
От усъвършенстване се нуждаят и методите за факторен анализ, някои от които
имат съществени слабости и допускат в повече от приемливото субективни и дори
недостатъчнонаучни интерпретации.
В това направление трябва да се търсят съвременни, модерни иконометрични,
икономико-статистически, симулационни и игрови методи. Решенията трябва да бъдат
далеч по-съвременни и презицни.
Слабо се преподава многокритериалния факторен анализ, ситуационния анализ,
интегралния анализ, анализът на влиянието на факторите в бизнес средата по пътя на
имитационното моделиране.
На места все още се допуска преподаване на елементарни и повърхностни
методи за анализ. Решенията и то от на пръв поглед добри преподаватели се търсят
в елементарни и слабо аргументирани класификации на методи за анализ, фактори,
показатели и резерви.
На решително усъвършенстване подлежи преподаването на методологията на
Financial Business Analysis.
На базата на нова принципна методическа схема, изцяло базирана на
съвременния финансов микроикономикс следва да се разработват частни методики,
съобразени с отрасловите особености на предприятията.
В някои ВУЗ преподаването на отраслеви методики или поне на особености на
ФБА, отговорно може да се твърди, че е окончетелно и твърде безотговорно изоставено.
Преподават се предимно застаряващи, характерни за административно-плановата
икономика и стандартни методики, преди всичко ориентирани единствено към
промишленото предприятие.
Отрасли като селско стопанство, търговия, фасилити бизнес, кооперативен
бизнес и много други са направо съзнателно или не, изоставени от научнопреподавателска гледна точка.
За съжаление трябва да признаем, че именно това е една от главните
причините по-лесно , но не винаги качествено, да се поемат огромен брой
ангажименти в магистърската степен и да се реализира твърде голям брой часове от
едни и същи преподаватели в дистанционната форма на обучение.
В тази не твърде привлекателна роля се изявяват все едни и същи
преподаватели. Липсва каквото и да било конкурсно начало или алтернативност. За
какво качество и конкурентноспособност да говорим тогава? Какво правим, накъде
вървим при тези тъжни обстоятелства: нищо старо не е забравено и твърде малко
ново е научено – едни и същи стилове, еднообразно учебно съдържание и едни и същи
учебно-преподавателски субекти?
Анализът на дейността и финансовите отчети на нефинансовите предприятия
може да се преподава на много по-високо ниво. Анализът на финансовите отчети на
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нефинансовите предприятия може да се преподава по-задълбочено от гледна точка на
анализа на разходите, приходите и финансовите резултати (CVP Method of Analysis).
В Р.България не се наблюдават все още модерни решения в посока на научноизследователската и научно – преподавателската работа по анализ на счетоводния
баланс (Balance Sheet Analysis), а така също и по отношение на анализа на паричните
потоци по прекия и косвения методи - (Cash Flow Method of Analysis). Анализът на
паричните потоци може да даде на студентите богат арсенал от знания за финансовия
потенциал, стратегия и тактика на предприятието.
Задълбоченото преподаване по линия на паричните потоци от инвестиционна,
финансовата и оперативна дейност би дало възможност за придобиването на знания за
инвестиционната и оперативна стратегия и тактика на предприятието. Анализът
посредсвом елементарни сравнения и установяване на нетното нарастване или
намаление на паричните потоци се преподава повърхностно и недостатъчно
задълбочено.
Ако анализът на паричните потоци не се преподава чрез съвременен
математически инструментариум, не е възможно да се установи и интерпретира вярно
логичната връзка между поведението на видовете парични потоци и състоянието на
отделните разновидности – инвестиционна, оперативна и финансова дейност на
предприятието.
Методиките за ФБА следва решително да се откъснат от тяхната статичност и да
се развиват в динамика. Те трябва да се усъвършенстват в хоризонтален, вертикален и
интегрален аспект.
•
ФБА и като наука, и като бизнес практика трябва да се развива и да се
допълва в определена (допустима) степен със счетоводството. Категорично не
споделяме тезата, че счетоводството е единствената информационна база на ФБА.
•
Не сме съгласни и със „странните интерпретации” на някои автори –
счетоведи за т.н. „Счетоводен анализ”. Поне според нас, това, което те влагат в
него е лишено от достатъчно съдържание и сериозен методически смисъл и логика от
гл.т. на истинския анализ като наука и бизнес метрика и финансово-мениджърска
практика.
•
Противопоставяме се на друга крайна теза, че счетоводството, едва ли
не, се покрива и идентифицира, дори отъждествява с анализа, като го обезличава
като наука и практика. Тази откровена лъжа се тиражира от някои преподаватели„счетоведи”, съвсем хладнокръвно, вече години наред. Това е едно несериозно, грубо,
примитивно и изключително нечистоплътно схващане.
Променящите се и усъвършенстващи се теория и практика на “Financial
Business Analysis” и „Accounting” - счетоводството правят обучението на студентите
във висшите икономически учебни заведения труден, противоречив, рискован и
високоотговорен процес.
Важно условие за успех в научно-преподавателската работа е сполучливото
усъвършенстване на учебните планове и учебните програми по съответните
дисциплини, както в бакалавърската степен, още повече в магистърската степен и в
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дистанционната форма на обучение. Програмите по „Финансов бизнес анализ” се
нуждаяг от модернизация, прецизна редакция и сериозна преработка. Някои твърдения
в тях будят тревога, а защо не и паника. Нещата трябва да се вземат в сериозни и
отговорни ръце.
Трябва да се усъвършенства арсенала от методи за преподаване, както и
квалификацията на научно - преподавателските кадри.
Със съжаление трябва да признаем, че не малка част от преподавателите
разчитат на стари знания, не работят върху теоретичното и практико-приложното
си израстване. Математическата и иконометричната им подготовка е направо под
всякаква критика. Творческото им безсилие пред нетрадиционни математически
методи за анализ не е тайна за никого.
Формите на обучение трябва да се усъвършенстват в съответствие със
съответните международни стандарти и изисквания.
Учебниците, учебните помагала, формите на контрол и комуникация със
студентите също следва да се развиват адекватно на съвременните изисквания,
обективните пазарни реалности, както и с условията на глобална финансова и
икономическа криза.
•
Конкурсното начало при възлагането на лекционни курсове
написването на учебници трябва да се въведе без отлагане и никакви уговорки.

и

•
Учебниците задължително трябва да се издават след широко
обсъждане в катедрите. Така би се избегнало тиражирането на някои произволни и
самоцелни лъжи, “нелепи приумици”, както и на „странни хрумвания” на ред автори.
•
В учебните програми по ФБА трябва да намери подобаващо място и да
се утвърждава активно и настойчиво разграничаване на учебното съдържание от
бакалавърската и магистърската степен на обучение. Трябва да се постави край на
всякакво припокриване и повторения на теми и огромни раздели.
Крайно време е принципните постановки на „Болонския процес” и
„Лисабонската стратегия” от пожелание да се превърнат в реалност.
В областта на академичната дисциплина „Финансов бизнес анализ на
предприятието” (Financial Business Analysis) има богат европейски и световен опит.
Научното развитие и модерно преподаване на утвърдения във водещите
университетски центрове Financial Business Analysis поставя вън от съмнение
развитието, утвърждаването и модерното преподаване на „Финансов бизнес анализ на
предприятието.
Преди изучаването на финансовия бизнес анализ трябва да са изучавани научни
дисциплини като висша математика, статистика, финансови изчисления, теория на
счетоводството, обща теория на финансите, респ. финанси на предприятието. Във
фундаменталния блок студентите трябва да придобият познания по макро- и
микроикономикс. Още в тази част на фундаменталното обучение по подходящ начин е
логично да се маркират базисни моменти и практики, които да улеснят бъдещото
изучаване на ФБА.
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Аналогичен ефект трябва да се търси при изучаването на теория на
счетоводството, стопански финансов контрол и бизнес контролинг. В учебното
съдържание на тези науки трябва да се търсят и обективно да се моделират връзките с
финансовия бизнес анализ.
Важно е да се изясни ясно и еднозначно мястото на анализа в учебното
съдържание по теория на управлението, респ. учебното съдържание по
мениджмънт и маркетинг. Вън от всякакъв субективизъм и лични интереси
точно трябва да се определи хорариумът на лекциите, упражненията,
семинарите, и практическите занимания по визираните дисциплини.
При разумно и качествено изграден фундамент много ефективно се реализира
по- късната (надстройваща) магистърска подготовка по дисциплината ФБА.
Учебната програма по ФБА ясно трябва да отразява връзките с науките от
фундаменталния блок. Отделните тези би следвало да се представят ясно и възможно
по-задълбочено, за да се придобие представа за цялостния курс на обучение по
дисциплината. Възможно най-точно е необходимо да се изяснят средствата и методите
на обучение, както и схемата за разпределение на отделните занятия. При правилно
съотношение биха се създали предпоставки за ефективно обучение и получаване на
система от специални знания по ФБА.
Средствата и методиките на преподаване трябва да бъдат добре изяснени в
учебните планове и в учебните програми по ФБА.
Лекцията по ФБА трябва да бъде дълбоко теоритично обоснована. Трябва да се
избегне констативно-описателния стил, който е отблъскващ и дълбоко архаичен.
Декларативност и изличен патос отблъскват. Съвременната лекция по ФБА трябва
добре да се дозира с примери от практиката. Преподавателят, изнасящ лекцията,
трябва да има богат практически опит и солидна теоретична подготовка. Назидателните
клишета са много отблъскващи и недопустими. Те трябва да отстъпят за сметка на
убедително представяне на националния и световен научен и практически опит в
областта на Financial Business Analysis. Ситуационният подход би бил приет
решително и с убеденост от академичната аудитория. Много добре се приемат примери
по ФБА, макро- и микроикономическите параметри, които многократно се променят.
Традиционната беседа-изложение би следвало да отстъпи на широкото
използване на технически средства. Трябва да се търсят средства за установяване на
тясна връзка между лекциите и упражненията. Интерес представляват подходящи
задания от страна на титуляра на дисциплината по ФБА, които с помощта на водещия
упражненията да бъдат реализирани ефективно.
Много добър ефект би дало разделянето на студентите на групи,
имитиращи управленски екипи на различни равнища в предприятието. В рамките
на делови игри се определят лидери и супервайзори. Тези екипи трябва да се поставят в
режим на непрдкъснато променящи се условия. Методологическият инрструментариум
на ФБА дава възможност за бързо и адекватно моделиране на стопанската практика.
Ако дадена ситуация се изследва и анализира с помощта на компютърна
техника в мрежа резултатите както на лекции и особено на семинарни занятия биха
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били много по-добри. Директно могат да се следят и оценяват знанията и решенията
на отделния студент, самостоятелно или в група.
Работата със студентите трябва да осигурява реални възможности за самооценка
на участието в семинарите, деловите игри и ситуациите, разглеждани на ключови
лекции. Според Джон Хирпн (USA) ключовите параметри, дефиниращи
самооценката са :
•

Пряк (директен) или непряк! Водещият насочва или поощрява групата.

•
Интерпретиращ
или
неинтерпретиращ.
Водешият
предлага
интерпретация или оставя студентите сами да инерпретират резултатите.
•
Противопоставящ се или непротйвопоставящ се – атакува, критикува
или поощрява.
•
Катарзис (взривяване) или некатарзис (невзривяване) – водещият
стимулира или не емоционалните изяви).
•
Конструктивен или деструктивен подход – водещият оптимизира или се
противопоставя на структурата на групата в конфликтната ситуация.
•
Откритост или неоткритост в подхода – водещият споделя или не
своите мисли и чувства по време на деловата игра или проблемна ситуация.
Лидерът в деловата игра трябва да се оценява и подбира от преподавателя по:
интелект, инициативност, самоувереност, „хеликоптерни качества ”(способност да се
издигне над ситуацията) и „професионализъм.
При разумно разпределение на хорариума, съответстващ с
капацитета на титуляра и асистента по ФБА, би било добре посредством „IT –
мрежа” или на място двамата пряко да следят решаването на съответната
практическа ситуация или казус.
Независимо от трудностите правилно би било научнопреподавателските кадри
по ФБА да се командироват временно в предприятия от стопанската практика, а така
също и на подходящи места в чужбина. Така, като им се възлагат съответни задания, те
биха могли реално да повишат своята квалификация и преквалификация. В резултат би
се повишило нивото на преподавателската и научно-изследователската работа на
титуляра по финансов бизнес анализ и неговия преподавателския екип със студентите.
Като сравнително нова форма бихме предложили в рамките на семестъра
студентите да реализират курсови работи по задание на преподавателя по ФБА, като
периодично изпращат за проверка своите резултати по компютърна връзка и
комуникират в режим “On line” или „Of Line” с преподавателите.
Така биха се създали условия за непрекъснато следене на развитието на
процеса на участие на всеки студент, като равностоен участник в деловата игра. В
същото време ефективно се следи подготовка на всеки студент в “On Line” или „Of
Line” режим от преподавателския екип. Теза два режима са особено подходящи за
комуникации поповод на консултации, решаване на курсови работи, делови игри и
проблемни ситуации.
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Информационните технологии (IТ) в обучението по ФБА дават положително
отражение по линия на мотивацията и ангажираността на студентите. По време на
упражненията и семинарите, студентите, ползващи IТ взаимно се подпомагат и се
чувстват съпричастни по пътя към общата цел. Това се постига посредством
реализацията на следните задачи:
•
Използването на IТ в обучението по финансов бизнес анализ трябва
да надхвърли традиционните рамки на работата с отдавна известни счетоводни
програми от типа електронни таблици – „EXEL”, без да подценяваме
възможностите на приложенията „Бизнес анализ на „EXEL”.
•
Преподаватели и студенти трябва да работят в диалогов режим със
специализиран софтуер и редица модули и приложения, даващи възможност за
решаването на широк кръг от задачи по финансов бизнес анализ- Z-Score Method of
Analysis, Balanced Scorecard Method of Analysis, Direct Costing Analysis, CVP-Method of
Analysis, ABC-Method of Analysis, Cash Flow Method of Analysis, Sensitivity Analysis,
Balance Sheet Analysis, Profitability Method of Analysis и много други.
•
Специализираният софтуер трябва да съдържа модули за анализ на
оперативната, финансовата дейност, бюджетната, инвестиционната и
маркетинговата стратегия на предприятието.
•
Възможностите за генериране на голям брой разнородни проблемни
ситуации трябва да създават чувство за неограниченост на променливите и
вариантите – обект на анализ, оценка и прогнозиране.
•
Възлагането на работа в екип, както и на курсови работи трябва да
става в условията на софтуерен диалогов режим на работа между студенти и
преподаватели.
•
Особено важно е използването на мощен специализиран софтуер по
финансов бизнес анализ при дистанционната форма на обучение, както и във висшия
курс на „Магистърска степен на обучение”.
•
Преподавателите, поемащи ангажименти към магистърската степен
на обчение и особено към дистанционната форма на обучение трябва сериозно да се
замислят и да си отгорворят на въпроса „могат ли да се справят с делови игри и
проблемни ситуации като безпроблемно използват специализиран IТ-софтуер.
По време на лекции, а и по време на упражнения студентите по ФБА трябва да
решават подходящи тестови задачи. Тестовете логично и последователно трябва да са
синхронизирани с учебното съдържание.
Наред с казусите, курсовите работи, деловите игри и тестовете трябва да са
добре обмислени и да са на високо равнище.
Трябва да се създадат условия студента аргументирано да изказва своето
лично становище. Нещо повече, преподавателят трябва да му осигури условия за
убедителна защита по решението на съответния казус или проблемно задание
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публично. Всеки, който се обучава за мениджър, трябва да умее да се изказва, да
формулира и защитава определени тези, произтичащи от реализирания ФБА.
Нямаме право, внедрявайки мощна система от писмени изпити да отучваме
нашите студентни – бъдещи мениджъри от незаменимото оръжие на живото слово.
Много отговорно следва да се организира дистанционната форма на
обучение по ФБА.
Преди всичко тази форма трябва да бъде подходящо осигурена с учебници,
учебни помагала и дидактически материали.
Икономическите ВУЗ трябва да изберат много качествени преподаватели,
които да провеждат дистанционно обучение.
Консултациите със студентите трябва да са особено прецизни и на много високо
ниво. И при дистанционната форма трябва да се залага много на казусите, на
практическите примери на базата на солидна теоретична обосновка и ИТ.
Разпространено е схващането, че учебниците при дистанционната форма трябва
едва ли не да са максимално олекотени, кратки, съдържащи най-важното.
Позволяваме си категорично да не се съгласим с това.
Липсата на постоянен контакт с преподавателя налага по-голяма дълбочина на
изложението в учебника или помагалото. Разбира се, учебното съдържание трябва да е
максимално привлекателно и достъпно.
Консултациите трябва да са поне на две фази. При първата да се обърне
повече внимание на изясняването на трудни и сложни моменти. При втората фаза
трябва да се реализират казуси, делови игри и практикуми, не по-леки от тези при
редовната форма на обучение по ФБА.
Само при такъв подход би се уеднаквило до голяма степен качеството на
подготовката по ФБА както при бакалавърската, така и при магистърската
степен, а така също и при дистанционната форма на обучение.
Според специалисти у нас и в чужбина и при дистанционната форма на обучение
(макар и все още, според някои, поради недобра организация и изпълнение от инертни
преподаватели, твърде спорна) има място за широко използване на компютърни
презентацици и мултимедиино обучение.
Това е подходящ подход и той може да се използва в адекватна среда в процеса
на дистанционно обучение по ФБА.
Мултимедийното обучение е подходящо при подготовката на специалисти
по финансов бизнес анализ поради възможността да се стимулира тяхното
аналитично мислене с делови игри, казуси и PС симулации с “безкрайна”
множествена промяна на параметрите.
Съвременно и умело комбинирано с IТ представяне на лекционния
материал би осигурило:
•
илюстриране етапите на различните сценарии на фирмено поведение и
алгоритми за факторен анализ
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•
визуализиране на схеми за структуриране, класификация и моделиране на
взаимозависимости между различни показатели, фактори и факторни системи.
•
представяне на информационното осигуряване на ФБА – финансовият
отчет в стандартен или преструктуриран, но законосъобразно вид.
•
Съставяне на функционално-аналитични зависимости с акцентиране
върху: вида, характера и последователността на въздействие, срока на проявление,
йерархичния ранг на измеримите фактори;
•
изписване на технологичния модел за изследване на определена факторна
система;
•
Визуализиране на алгоритъма за метрифициране, анализ и икономическа
интерпретация на влиянието на изследваните фактори.
•
Осъществяване на плавен преход от теоретичен към приложен
материал, от представения абстрактен формулен апарат през практическото му
тестване с реални данни до формулиране на крайните изводи.
•
Концентрирано
представяне
на
входящата
информация,
(предварителна, текуща и ретроспективна) по отделни обекти на финансовия бизнес
анализ.
•
Обработка на информация за анализ в процес на подготвяне и вземане на
решения за управление на бизнес процеси, явления или показатели
•
Подходящо оформяне на крайните резултати, изводи и оценки от
Финансовия бизнес анализ.

По дисциплината „Финансов бизнес анализ” вече трета година скромно се
опитваме да експериментираме провеждането на лекции и семинарни занятия с
използване на специализиран софгуер , а провеждането на делови игри и казуси, както
и коментари по проблемни ситуации от бизнес практиката реализираме с широщко
използване на „Power point” и „Microsoft Exell”.
•
На настоящия етап анализът технически се извършва от студентите в
делови игри с помощта на „MS Excel 2007”.
•
В обозримо бъдеще и с помощтта на специализиран ППП“Le tableau de
bordе ´Analyse
d
Finansiere”
– „Инфо-слайд по финансов бизнес анализ”,
резултатите би следвало да се изпращат на електроннен адрес на катедра
„Счетоводство и анализ” в УНСС – Гр.София.
Очертават се възможности за контрол върху уменията на студентите за
реализация на ефективна (On Line)“ и (Of Line) обратна връзка с преподавателя.
Друг подход при интерактивното обучение по ФБА позволява на всички стадии
на учебния процес да се осъществява по “Интернет връзка” поднасяне на материала и
поетапно тестиране на степента на усвояването му посредством постоянни консултации
с преподавателя до дистанционно провеждане чрез видео и конферентна връзка.
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През последните години, макар и все още на идейна фаза, се работи интензивно
по внедряването на информационни технологии в анализа на стопанската дейност
(Финансов бизнес анализ) .
Подготвят се програмни продукти за бизнес анализ, една част от които вече са
заложени идейно в специализирани магистърски курсове и се експериментират
частично в учебния процес.
Целта на изследванията и провеждащите се в катедра „Счетоводство и
анализ” разработки по отношение приложението на съвременните бази от данни по”
ФБА е да се повиши равнището на автоматизация до нивото на счетоводните IT
компютърни технологии.
Очакваният позитивен резултат би трябвало да се търси в няколко направления:
•
Интензифициране на учебния процес, тъй като една огромна част от
формулния апарат се реализира с помощта на програмни продукти.
•
Доразвиване на практико-приложните аспекти на анализа.
•
Създаване на системи за обучение с IT- модули и специализирани
приложения по „BSC Analysis”, „Финансов бизнес анализ на фирмата”, „SWOT-Method
of Analysis”, “SWOT- Pest Analysis”, “EVA” и “WACC-Method of Analysis”.
Направлението по „Финансов бизнес анализ на предприятието ” от катедра
„Счетоводндство и анализ” в УНСС – Гр. София се стреми да използва и доразвива ,
макар и частично, положителното и авангардното от опита на преподавателите по
„Анализ на стопанската дейност ” в СА Гр. Свищов. Съществуват немалко собствени
идеи на някои хабилитирани и нехабилитирани преподаватели.
В катедра “Счетоводство и анализ” в УНСС – Гр. София – направлението
“Анализ” разработва делова игра „Анализ на предприятието”.
Естествено се стига до извода, че при активните методи на обучение по ФБА
посредством
“Swot Method of Analysis” се разграничават приоритетите:
“Изключително важно”, “Много важно”, “Важно”, “Неважно”.
Това става на принципа на разграничаване на “Силни страни”, “Слаби
страни”, “Възможности” и “Заплахи”.
Обективно при активните методи на обучение в областта на “Финансовия
бизнес анализ на предприятието ” се налага като естествена необходимост
интерактивната делова игра в мрежа. Тя е форма на конкуренция но и на
сътрудничествомежду преподаватели и студенти.
В игрови условия студентите – анализатори търсят и моделират адекватни
пазарни и финансови решения. Чувстват се ангажирани и удовлетворени.
Обучението по ФБА в икономическите ВУЗ трябва да се базира на
задълбочена теоретико-методологична подготовка. Същевременно студентите
следва да придобиват устойчиви - стабилни навици за решаване на различни
практически задачи в нестандартни ситуации.
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Отличната реализация на обучението по ФБА в съответствие с високите
критерии на „Болонския процес” и „Лисабонската стратегия” предполага ерудирани
и много подготвени преподаватели, способни, с лично обаяние и сериозни научнопедагогически умения и потенциал да прилагат активни форми и методи на обучение.
Те трябва да могат сериозно и категорично да мотивират студентите към
ефективен учебно-изследователски процес.
Само в такива условия и среда може да се очаква устойчиво равитие и
усъвършенстване на обучението по ключова научно-приложна дисциплина като
„Финансов бизнес анализ на предприятието”
На настоящия етап все още се наблюдава значително повторение и в немалка
степен припокриване на учебното съдържание по ФБА (“Финансово-стопански анализ”)
от бакалавърската в магистърската степен на обучение.
Възникват редица въпроси за необходимостта от преподаването в магистърската
степен на обучение, а респ. и в дистанционната форма на нетрадиционни учебни
дисциплини като:
•

„Финансов бизнес анализ на търговската фирма”.

•
„Стратегически анализ и позициониране на предприятието в пазарното
пространство”.
•
„Ситуационен анализ – разходи – ползи – силни – слаби страни – заплахи
– възможности – SWOT Method of Analysis”.
•

“SWOT Method of Financial State-Balance Sheet Analysis”.

•
“Анализ на паричните потоци във връзка с дейността на фирмата –
Cash Flow Analysis”.
•
“Анализ на финансовата стабилност на фирмата и оценка на риска от
несъстоятелност – Z-Score Method of Analysis”.
•
„Балансиран корпоративен бизнес анализ на ефективността – Balanced
Scorecard Method of Analysis”.
•

„Функционален стойностен анализ на разходите”

•
„Приложение на кластерния анализ и бизнес метрика при финансовия
бизнес анализ на фирмата”.
•
„Финансов бизнес анализ на фирмата с използването на теорията и
методологията на „размити множества”.
•
„Финансов бизнес анализ – стратегическо, тактическо бюджетиране и
бизнес план на фирмата”.
•

„Финансов бизнес анализ на малките и средни предприятия”

•

„Финансов бизнес анализ на фирмите от основните отрасли”.

•

„Използване на съвременни ППП и IT във финансовия бизнес анализ”.
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Преподаването на нетрадиционен спектър от дисциплини в областта на
финансовия бизнес анализ е свързано с подготвянето на ерудиран, подготвен и
мощен кадрови потенциал от качествени преподаватели – с много богата научна
и практическа подготовка.
На настоящия, на места, все още продължава порочната практика едни
преподаватели да се самоизживват като едва ли не
„единствено възможни
титуляри” ,както на лекциите, така и на упражненията по редица дисциплини, в т.ч. и
по „Финансов бизнес анализ” („Финансово-стопански анализ” и
„Анализ на
финансовите отчети” ).
Това негативно явление се наблюдава често, както в магистърската степен на
обучение, така и в сферата на дистанционното обучение, което ако продължава да
бъде среда за такива процеси съществува реална опасност шумно да се
компроментнира.
Липсва алтернативност, липсва конкуренция и стремеж към новото,
нетрадиционното и алтернативното – както в учебното съдържание, така и в
методите на преподаване финансов бизнес анализ.
Допускат се „рудиментарни” методически петна в учебното съдържание по
„Финансово-стопански анализ” и „Анализ на финансовите отчети на нефинансовите
предприятия”, както в магистърската степен, така и в дистанционната форма на
обучение.
Време е символичното водене на занятия посредством „кабинетно”възлагане
от хабилитиран преподавател на елементарни задачи от учебник, с елементарно за
магистърски курс съдържание, да се преустанови като крайно „порочна практика”.
На сериозно преразглеждане и дълбоко преосмисляне подлежат както
учебните планове, така и учебните програми по „Финансов бизнес анализ на фирмата
(предприятието)”.
Възлагането на лекции, воденето на упражнения и написването на учебници и
учебни помагала по финансов бизнес анализ на фирмата би следвало да се постави
върху основите на задължително конкурсно начало.
Учебните занятия, както в магистратурата, така и в дистанционната форма
на обучение би следвало да се поставят в съответствие с високите изискванията на
общоприетите в Европа ”Болонски процес” и „Лисабонска стратегия”.
Разнообразните форми на комуникация между студенти и преподаватели в
рамките на ефективен научно-изследователски и творчески процес, значително биха
издигнали равнището на обучение по „Финансов бизнес анализ на фирмата” в
икономическите ВУЗ в Р.България.
Редно е да се приложи нов подход и да се пристъпи към радикални промени
и нстандартни решения.
Контролът върху научно-преподавателската работа и участието на
студентите в различните степени и форми на обучение би следвало да стимулира
към творчество, толерантност и позитивно развитие по пътя към придобиване на
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конвертируеми знания и умения на съизмерино с европейските стандарти
равнище.
Литература:
[1] Лисабонска стратегия, 2000
[2] Болоня, Италия, Първа среща на европейските министри, отговарящи за висшето образование и
приемане на Болонската декларация, 18-19.06.1999 г.
[3] ДВ, бр. 64/02.07.2002 г.
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Осигуряването на качеството във висшето образование като фактор
за утвърждаване на партньорството университет - бизнес
гл. ас. д-р Светла Бонева, УНСС
Въведение
Една от основните предпоставки за утвърждаване на партньорството
“университет – бизнес” е изграждането на инфраструктура и въвеждането на стандарти,
които да гарантират осигуряването на високо качество на висшето образование. В тази
инфраструктура и в процеса на разработването на стандартите трябва да бъдат отчетени
нуждите на бизнеса и да бъдат привлечени негови представители. Само по този начин
бизнесът ще бъде удовлетворен от качеството на кадрите, които предлагат
университетите. Разработката представя институционалната рамка за осигуряване на
качеството на висшето образование на европейско равнище и основните идеи на
европейските стандарти за осигуряване на качеството на висшето образование.
1.
Институционална рамка за осигуряване на качеството на висшето
образование
1.1. Европейската мрежа за осигуряване на качеството ЕМОК 1 (European
Network for Quality Assurance)
Европейската мрежа за осигуряване на качеството е основана през 2000 г. с
основна цел насърчаване на европейската интеграция в сферата на гарантиране на
качеството. През ноември 2004 г. е трансформирана в Европейска Мрежа за
Осигуряване на Качеството във висшето образование (ЕМОК). Идеята за
асоциацията произлиза от Европейския пилотен проект за оценяване на качеството във
висшето образование (1994 г. - 1995 г.), който демонстрира желанието за споделяне и
развиване на опита в сферата на осигуряване на качеството. В последствие, проектът е
подкрепен от Съвета на Европа и през 1999 г. се утвърждава като начин за осигуряване
на качеството във висшето образование чрез Болонската декларация. Европейската
комисия финансира ЕМОК от самото начало. ЕМОК се превръща в чадър за
неправителствени организации на агенциите за осигуряване на качеството.
Структурата на ЕМОК се състои от 3 части: генерална асамблея, борд и
секретариат. Генералната асамблея, състояща се от представителите на страните членки
на ЕМОК в качеството им на наблюдатели е главното тяло на асоциацията, способно да
взема решения. Като изпълнително тяло на ЕМОК, бордът осигурява ефективния
мениджмънт на настоящите задачи. Секретариатът има грижата за ежедневната
политика, администрацията и финансовото изпълнение на задачите.
→ Генерална асамблея на ЕМОК се събира веднъж годишно и отговорностите
й са да:
•
1

Избира и освобождава членове на борда;

www.enqa.eu
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•

Избира президент и вицепрезидент на ЕМОК от членовете на борда;

•

Внася поправки в регулациите на ЕМОК;

•

Одобрява годишния работен план на ЕМОК;

•
Получава, преразглежда и одобрява отчетите на президента и на
генералния секретар;
•
ЕМОК;

Получава, преразглежда и одобрява годишните финансови отчети на

•

Освобождава борда от отговорности след одобряване на годишните одити;

•

Разглежда и определя годишния бюджет;

•
Определя размера на годишния членски внос, който трябва да бъде
платен от пълноправните й кандидат - членки;
•
Следвайки решенията на борда, ратифицира приемането на новите
членове или изключването на членове, които не покриват регулациите на ЕМОК;
•
в друга;

Решава, ако е необходимо, преместването на секретариата от една страна

•
Взема решения или отправя препоръки към борда във връзка със
задоволителното функциониране на ЕМОК в рамките на регулациите на ЕМОК.
→ Бордът на ЕМОК 1 е изпълнителното тяло на ЕМОК. Избира се от
Генералната асамблея и се събира веднъж на всеки три месеца, за да дискутира
настоящи проблеми. Президентът на борда изпълнява функции на президент на цялата
асоциация. Основните отговорности на борда са да:
•
Подготвя и управлява годишен работен план, който да се дискутира и
одобрява от Генералната асамблея;
•

Подготвя работни групи и други дейности според работния план;

•

Осигурява изпълнението и мандата на Генералната асамблея;

•
Решава приемането на нови членове или изключването на членове, които
не покриват регулациите;
•

Назначава Главния секретар (и други служители на ЕМОК);

•
Инструктира и оценява работата на Генералния секретар и на
секретариата;
•

Предвижда финансовите ангажименти на ЕМОК;

→ Секретариатът на ЕМОК 2 се намира в Хелзинки (Финландия) и начело с
Главния секретар има отговорности да:
• Поддържа документацията на ЕМОК;
• Подготвя годишните доклади на Генералната асамблея;
Peter WILLIAMS (Президент), Bruno CURVALE, Tibor SZANTO (Вицепрезиденти), Guy AELTERMAN,
Tine HOLM, Achim HOPBACH, Séamus PUIRSÉIL, Gemma RAURET DALMAU, Kurt SOHM, (Членове)
2
Генерален секретар - Ms. Emmi Helle; Координатор проекти - Mr. Teemu Suominen; Секретар проекти Ms. Nathalie Costes
1
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• Подготвя публикациите на ЕМОК;
• Свиква, подготвя, организира и документира срещите на ЕМОК, вкл. тези на
борда;
• Управлява проекти под егидата на ЕМОК;
• Представлява ЕМОК в отсъствието на членовете на борда;
• Подготвя годишните бюджети;
• Събира годишните членски вноски;
• Събира всякакви други финансови задължения на ЕМОК;
• Изготвя счетоводните и финансови отчети на ЕМОК и ги предава на борда и на
генералната асамблея;
• Предава на Генералниата асамблея годишен доклад, изготвен от Генералния
секретар.
1.2. Групата Е4 (EUA, EURASHE, ESU, ЕМОК )
ЕМОК, заедно с Европейската асоциация на университетите (European University
Association - EUA), Европейската асоциация на институтите за висше образоване
(European Association of Institutions in Higher Education – EURASHE) и Европейския
студентски съюз (European Students' Union – ESU) формират т. нар. група “Е4” 1 .
Четирите организации организират веднъж годишно Форум за осигуряване на
качеството във висшето образование. На групата “Е4” е поставена задачата за
съставяне на Европейски регистър за осигуряване на качеството във висшето
образование.
Групата E4 има за цел да разработва и предлага стандарти и насоки за
осигуряване на качество в Единното европейско пространство за висше образование.
Основни партньори на Е4 в този процес са Европейската комисия и организациите
Бизнес Европа (Business Europe 2 ) и Международно образование (Education
International 3).
ЕМОК има важната задача, със съдействието на останалите членове на Е4, да
подготви доклад за “Стандарти и насоки за осигуряване на качеството във висшето
образование”, който е приет от европейските министри на образованието на срещата
им в Берген през месец май 2005 г. Подобен доклад е представен от името на “Е4” и на
Лондонската среща през месец май 2007 г.
Европейска асоциация на университетите (EUA) функционира като
общоевропейско цяло, популяризира университетите като научно-изследователски
институции и разработва принципи, на които се гради политиката им. Асоциацията
извежда значението на тясно свързани явления, формиращи характера на европейските
университети като конкуренцията, водеща до разнообразие и засилващото се
сътрудничество и взаимовръзка между тях. ЕАУ търси “европейския път” за развитие
1

www.eqar.eu/about/background.html
www.businesseurope.eu
3
http://www.ei-ie.org/en/index.php
2
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на висококачествени научни изследвания с акцент върху създаването на възможности
за развитие на младите научни работници в публичния и частния сектор на
европейското “научно общество”.
Целта на EАУ е да изготви визия за приноса на европейските университети за
създаването на Европейското изследователско пространство. Същността им на
институции, базирани на неразривната връзка между преподаване и научни
изследвания изисква формулирането на такава визия.
Принципите на политиката на ЕАУ са, че университетите:
•
осигуряват уникално пространство за базови научни изследвания, те са
центрове на знанието, базирани на неразривната връзка преподаване - научни
изследвания;
•
стремят се към перфекционизъм в изследванията и интердисциплинарен
обмен на идеи;
•
осъществяват трансфер на знание чрез публикации, създават
информирано гражданско общество и така способстват за икономическото развитие;
•
поощряват мобилността, стремят се да предотвратят трайното “изтичане
на мозъци” и така допринасят за устойчивото развитие на континента като цяло.
Политиката на ЕАУ е да развива уникалната научноизследователска роля на
университетите на базата на изброените принципи. ЕАУ подпомага членовете си при
дефинирането на тяхната научноизследователска мисия, разработването на техните
стратегии за научни изследвания на национално и европейско ниво и поведението им
към външните партньори по научни проекти.
ЕАУ отчита предизвикателствата и тенденциите във висшето образование като:
•
Взаимозависимостта
изследователско пространство;

между

университетите

в

Европейското

•
Конкуренцията между университетите води до определена специализация,
те не могат да имат силни изследователски профили във всички научни области;
•

Разходите за научни изследвания растат.

Европейска асоциация на институтите за висше образоване 1 (EURASHE) е
основана през февруари 1990 г. в Патрас, Гърция и има за главна цел изграждането на
Европейското Пространство за Висше Образование (ЕПВО). Страните основателки са
Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Гърция, Унгария, Ирландия, Литва,
Люксембург, Полша, Португалия и Словакия. Мисията на организацита е да:
•
Координира и представлява интересите и потребностите на институциите
на висшето професионално бразование;
•
сектор;

Подкрепя развитието на съвместни дейности с общестения и търговски

•
Обменя знание и опит сред членовете си и с други международни
образователни институции;
1

www.eurashe.eu
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•
Подкрепя технически и професионално членовете си в областта на
образователния мениджмънт;
•
Подкрепя
образованието.

проекти

и изследвания

в сферата на развитието

на

На срещата на EURASHE в Малта на 08-09 май 2008 г. основните теми на
конференцията са “Осигуряане на качеството в професионалното висше образование” и
“Европейски квалификации, които съвпадат с изискванията на пазара на труда”.
Европейски студентски съюз 1 (ЕСС) обединява 47 национални съюза на
студенти от 36 страни, които представляват над 10 милиона студенти. Целта на ЕСС е
да показва и промотира образователните, социалните, икономическите и културни
интереси на студентите на европейско ниво чрез всички релевантни структури, в
частност Европейския Съюз, Съвета на Европа и ЮНЕСКО. ЕСС е пълноправен член
на Европейския Младежки Форум 2 (Еuropean Youth Forum).
На 17 октомври 1982 г. седемте национални студентски съюза на Норвегия,
Обединеното Кралство, Швеция, Исландия, Франция, Дания ии Австрия се събират в
Стокхолм, за да създадат WESIB (Western European Students Information Bureau) –
Информационно бюро на студентите от Западна Европа. През февруари 1990 г. WESIB
премахва буквата “W” и се превръща в съюз на студентите от цяла Европа. През 1992 г.
името се променя на ESIB (National Unions of Students in Europe) – Национални съюзи
на студентите в Европа и се превръща от чисто информационна в политическа
организация, представляваща възгледите на студентите от европейските страни. През
май 2007 името е променено на ESU (European Students' Union) – Европейски
Студентски Съюз.
2.
Европейски стандарти и насоки за осигуряване на качеството във
висшето образование3 (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in
the European Highner Education Area)
ЕМОК, в сътрудничество с останалите членове на групата “Е4” (EUA,
EURASHE и ESIB) изготвя Европейски насоки и стандарти за осигуряване на
качеството на висшето образование. Те са одобрени от образователните министри на
страните от ЕС през май 2005 в Берген. Управлението на качеството във висшето
образование е основна тема в т.нар. процес „Болоня-Берген”, който се счита за основен
наследник на Болонския процес.
Основните препоръки в документа “Стандарти и насоки за осигуряане на
качеството в европейското пространство за висше образование” са:
•
да се създадат европейски стандарти за вътрешно и външно осигуряване
на качеството, както и за агенции за външно осигуряване на качеството;.
•
Европейските агенции за осигуряване на качеството да предоставят
цикличен доклад поне веднъж на пет години.
1

www.esib.org
www.youthforum.org
3
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050221_ENQA_report.pdf
2
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•
да бъде наблегнато на отпускането на субсидии на база предоставени
доклади на национално ниво там, където е възможно.
•

да се създаде регистър на агенциите за осигуряване на качеството.

•
да започне да оперира Европейски консултативен форум за осигуряване
на качеството във висшето образование.
Документът “Стандарти и насоки за осигуряане на качеството в европейското
пространство за висше образование” се състои от 3 части: Стандарти и насоки за
вътрешно осигуряване на качеството във висшето образование; Стандарти и насоки за
външно осигуряване на качеството във висшето образование; Стандарти и насоки за
външни агенции за осигуряване на качеството.
Част 1 - Стандарти и насоки за вътрешно осигуряване на качеството във
висшето образование
Политиката и процедурите за вътрешно осигуряване на качеството включват
изисквания към институциите за формулиране и провеждане на политика и процедури
за осигуряване на качеството. Те трябва да развият култура, която да разпознава
значимостта на качеството и осигурява качеството на работата им. Стратегията,
политиката и процедурите трябва да имат формален статут и да бъдат публично
достояние. Те също така трябва да включват и разпознават ролята на студентите и на
заинтересованите страни. Основните насоки за вътрешното осигуряване на
качеството са:


Връзката между преподаване и изследователска дейност в институцията;



Стратегията на институцията за качество и стандарти;



Организацията на системата за осигуряване на качеството;


Отговорностите на катедрите, департаментите, факултетите и другите
организационни единици за осигуряване на качеството;


Значимост на студентите за осигуряване на качеството;



Начините, по които политиката е внедрена, осъществена и проследена.

Институцията трябва да има формален механизъм за одобрение, наблюдение и
периодични прегледи на нейните програми. За тази цел е нужно:


Развитие и публикации на определени резултати от обучението;



Внимание към учебната програма и нейното съдържание;


Специфични нужди от различни модули на обучение (напр. пълен учебен
ден, половин учебен ден, дистанционно обучение, е-обучение) и типове висше
образование (напр. академично, избираемо, професионално);


Наличност на подходящи източници на обучение;


Формални процедури за одобрение на програмите от институция,
различна от тази на преподавателите;


Наблюдение на прогреса и постиженията на студентите;
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Регулярни периодични преразглеждания на програмите (вкл. групи от
външни експерти);

Регулярна обратна връзка от работодатели, представители на пазара на
труда и други релевантни организации;


Участие на студенти в дейности по осигуряване на качеството.

Студентите трябва да бъдат оценявани според публикувани критерии,
регламенти и процедури, които се прилагат постоянно. Процедурите по оценка на
студентите трябва да:

Могат да измерват постиженията на предвидените резултати от
обучението и други цели на програмите;

Са подходящи за целите им, независимо дали те са диагностични,
формативни или конспектни;


Имат ясни и публикувани критерии за поставяне на оценки;



Не зависят от оценките на отделни изпитващи, когато това е възможно;



Вземат под внимание всички възможни последици от регулациите;


Имат ясни регулации, покривайки отсъствията на студентите, болест и
други смекчаващи вината обстоятелства;


Осигуряват надеждност на оценките;


Подлежат на аминистративни проверки, които да осигуряват точността на
процедурите.
Качеството на преподавателския персонал трябва да бъде осигурявано
постоянно.. Институциите трябва да имат свои начини за гарантиране на това, че
преподавателите са достатъчно квалифицирани и компетентни. Те трябва да се
подлагат на външни проверки и да предоставят регулярно доклади. Преподавателите
нерядко са единствения и най-важен източник на знания за студентите. Важно е те да
имат задълбочени познания по предмета, който преподават и да могат да предадат тези
знания ефективно на студентите си чрез определени техники, както и да са в състояние
да получават обратна връзка за методите си. Институциите трябва да се погрижат за
начините на набиране на преподавателски персонал и за възможностите те да
подобряват и увеличават своя капацитет на знания и преподаване.
Институциите трябва да се погрижат за това всички налични източници на
знания да са адекватни спрямо предлаганите програми и да помагат за подготовката на
студентите. Освен на преподавателите си, студентите трябва да могат да разчитат и на
редица други източници на знания за подготовката си: библиотеки, компютърни бази
данни, съветници. Тези източници трябва да са съобразени с нуждите на студентите, да
подлежат на обратна връзка и да се проверяват и подобряват регулярно от съответните
институции.
Институциите трябва да съберат, анализират и използват релевантна
информация за ефективния мениджмънт на техните програми и за други дейности.
Информационните системи, свързани с качеството тряба да покриват:


Прогресът на студентите и измерване на техния успех;
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Професионалната реализация на завършилите;



Удовлетворение на студентите от програмите им;



Ефективност на преподавателите;



Профил на студентите;



Наличност на източници на знания и тяхната цена;



Собствeни ключови индикатори за ефективност на институцията.

Институциите трябва да публикуват регулярно актуална, пълна и обективна
информация, както количествена, така и качествена, за програмите и стипендиите,
които предлагат. Тази информация трябва да съдържа:


Очакван резултат от обучението;



Програми и методи на преподаване;



Възможности за обучение за студентите;



Възгледи на работодатели за завършили и наети студенти;



Профил на настоящите студенти.

Част 2 - Стандарти и насоки за външно осигуряване на качеството във
висшето образование
Процедурите за външно осигуряване на качеството трябва да отчитат
ефективността на процедурите за вътрешно осигуряване на качеството на висшето
образование. Важно е вътрешната политика и процедури на институцията да бъдат
внимателно прегледани от гледна точка на процеса на въшно оценяване, за да се
прецени до каква степен те отговарят на европейските стандарти. Ако институциите
успеят да докажат достатъчна ефективност на процеса на вътрешно оценяване на
качеството, то тогава процесът по външно оценяване може да бъде по-малко
интензивен от обичайното.
Целите на процесите за осигуряване на качеството трябва да бъдат
предварително детерминирани и публикувани със съответни описания на процедурите.
Точно определените цели и внимателно подбраните процедури трябва да бъдат
предварително и подробно публикувани, с оглед подготовката на институциите за
висше образование за тяхното изпълнение и ненарушаване на нормалното им
функциониране.
Всяко официално решение, взето след дейност по външно осигуряване на
качеството, трябва да бъде основано на публикувани и постоянно прилагани критерии.
Официалните решения, взети от агенциите за външно осигуряване на качеството 1, имат

В България такава агенция за външно осигуряване на качеството е националната агенция за оценка и
акредитация (НАОА) – www.neaa.government.bg. НАОА е структура на Министерския Съвет на
Република България. НАОА съдейства за повишаване на качеството на висшето образование чрез
периодично институционално и програмно оценяване и акредитация на висшите училища в България,
чрез оценяване на проекти за откриване на нови институции за висше образование и основни звена, както
и чрез следакредитационно наблюдение и контрол, при осигуряване на независимост и прозрачност на
процедурите и висока компетентност на участващите български и чуждестранни експерти.
1
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значително влияние върху оценяваните институции и програми и именно поради това
те трябва да се основават върху публикувани критерии.
Всички процеси за външно осигуряване на качеството трябва да бъдат
изготвени така, че да постигат целите и намеренията си. За тази цел е необходимо:

Експертите, осъществяващи дейностите по външно осигуряване на
качеството трябва да притежават съответните умения, за да се справят със задачите;


Внимание при селекция на експертите;



Събиране и подготовка на експертите;



Ползване на вътрешни експерти;



Участие на студенти;


Използваните процедури трябва да са достатъчни за доказване на
получените резултати;

Употреба на самооценка/ посещение на място/ работен доклад/
публикуван доклад/ модел на прегледа;

Зачитане значимостта на институционалното усъвършенстване и
подобрение на политиката като фундаментален елемент за осигуряване на качеството.
Докладите трябва да бъдат официално публикувани и лесно достъпни, да
съдържат всички взети решения, отправени похвали и препоръки. Като цяло,
докладите трябва да включват описание, анализ (вкл. релевантни доказателства),
заключения, похвали и препоръки. Те трябва да са достъпни и лесно четими както за
читатели в рамките на институцията, така и за такива извън нея.
Процеси по осигуряване на качеството, които съдържат препоръки за действия
или изискват последващ план за действие, трябва да имат предварително определени
“последващи процедури”, които да се прилагат постоянно.
Принципно, осигуряването на качеството не трябва да се свързва с единичен акт
на щателно изследване: То трябва да се отнася до постоянен стремеж към подобрение
на работата. Външното осигуряване на качеството не приключва с публикуването на
доклада, то трябва да включва структурирани последващи процедури, които да
гарантират прилагането на отправените препоръки.
Външното осигуряване на качеството на институции и/ или програми трябва да
се извършва на циклична база. Продължителността на цикъла и процедурите по
прегледа трябва да са ясно дефинирани и предварително публикувани. Осигуряването
на качеството не е статичен, а динамичен процес. Той трябва да се осъществява
продължително и да не е еднократен акт. Той не приключва с първия преглед или с
изпълнението на формалните последващи процедури. Трябва периодично да бъде
подновяван.
Агенциите за осигуряване на качеството трябва регулярно да изготвят обобщени
доклади и анализ на системата, които да описват и анализират изследвания, прегледи,
оценки и т.н. Всички агенции за осигуряване на качеството събират голям набор от
информация за индивидуални програми и/или институции и това е добра база за
структуриран анализ в рамките на цялата система за висше образование. Подобен
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анализ може да бъде източник на полезна информация относно развитие, насоки, слаби
и силни страни и може да служи като инструмент за развитие на политиката и
подобряване на качеството.
Част 3 - Стандарти и насоки за външни агенции за осигуряване на
качеството във висшето образование
Стандартите за външно осигуряване на качеството са ценен източник на данни и
могат да служат за база за последващо оценяване. Агенциите за осигуряване на
качеството във висшето образование трябва да бъдат признавани за компетентен
публичен орган в ЕПВО с установени законни средства. Агенциите трябва регулярно да
предприемат дейности по външно осигуряване на качеството (на институционално или
програмно ниво). Те могат да включват оценяване, прегледи, одити, акредитация или
други подобни дейности и трябва да са част от основните функции на агенцията.
Агенциите трябва да имат адекватни ресурси, както човешки, така и финансови,
за да извършват дейността си ефективно. Агенциите трябва да имат ясни цели на
работата си, които да са публично достояние. В изявленията трябва да става ясно, че
процесът по външно осигуряване на качеството е приоритет на агенцията и съществува
систематичен подход за осъществяване на целите в лицето на ясна политика и
конкретен план за управление. Агенциите трябва да са независими в следните два
аспекта:


Те носят автономна отговорност за действията си;


Заключенията и препоръките в докладите им не могат да бъдат повлияни
от трети страни като по-високо поставени институции, министри или акционери.
Операционната независимост на агенциите от по-високо поставени институции
и правителствени организации трябва да бъде гарантирана чрез официална
документация. Дефинирането на процедури и методи, номинирането и назначаването
на външни експерти и определянето на резултатите от изследването трябва да са
автономни процеси, независещи от правителството, други институции или органи с
политическо влияние. Въпреки че в процеса на работа се взема под внимание мнението
на някои заети в сферата на висшето образование, крайният резултат от изследването
остава отговорност на агенцията за осигуряване на качеството.
Критериите за външно осигуряване на качеството, използвани от агенциите
включват:

оценяване;

Самооценка или еквивалентна процедура, осъществена от обекта на


Външна оценка от група експерти, включваща, където е приемливо,
студенти и посещения на място;

Публикация на доклад, съдържащ всякакви решения, препоръки или
други официални резултати;


Последващи процедури.
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Политиката за осигуряване на качеството на самата агенция трябва да бъде
налична на уебсайта на агенцията. Документация на агенцията трябва да демонстрира,
че:

Резултатите, постигнати в следствие на процесите по осигуряване на
качеството изпълняват целите си;

Агенцията гарантира, че няма да има сблъсък на интереси при работата на
външните експерти;

Агенцията притежава сигурни механизми, осигуряващи качеството на
подизпълнителите, в случай че има такива;

Агенцията разполага с механизъм за осигуряване на вътрешна обратна
връзка (от собствения си персонал); вътрешна рефлекционна връзка (реагира на
вътрешни и външни препоръки); външна обратна връзка (от експерти и прегледани
институции).
Веднъж годишно се извършва задължителен цикличен външен преглед на
дейностите на агенцията.
3.
Европейският Регистър за осигуряване на качеството във висшето
образование EQAR 1 (European Quality Assurance Register for Higher Education)
Първият Европейски форум за осигуряване на качеството във висшето
образование, съвместно организиран от EUA, ЕМОК, EURASHE и ESU (групата Е4)
през 2006 г. задава началото на дискусията за европейското развитие на осигуряването
на качеството в Европейското пространство за висше образование в контекста на
успешното развитие на Болонския процес. Болонският процес е най-голямата и найзначима реформа в областта на висшето образование, осъществена през последните 30
години в Европа. Основната цел на процеса е изграждането на Европейско
пространство за висше образование до края на 2010 г., което ще осигури свободното
придвижване на студентите и преподавателите в Европа с гарантирано признаване на
придобитите от тях академични степени и квалификации. В същото време трябва да
бъде осигурено и високо равнище на качество на европейското висше образование.
Срещата на образователните министри на ЕС в Лондон през 2007 г. дава силен
тласък в развитието на процесите за осигуряване на качеството във висшето
образование и декларира силна политическа воля за тяхното осъществяване в в т. нар.
Лондонското Комюнике във връзка с осигуряване на качеството 2 : „Европейските
стандарти и насоки са мощен двигател на промяна във връзка с осигуряване на
качеството. Всички страни са започнали да ги внедряват, а някои са постигнали
значителен прогрес. Външното осигуряване на качеството в частност е много подобре развито от преди, участието на студентите на всички нива се е увеличило.
Главна отговорност за осигуряване на качеството носят Институциите за висше
образование. Отчитаме прогреса, постигнат във връзка с взаимното признаване на

1
2

http://www.eqar.eu/
ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/report06.pdf
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акредитацията и насърчаваме международното сътрудничество сред агенциите за
осигуряване на качеството.
Благодарим на групата Е4, че създадоха Регистър на европейските агенции за
осигуряване на качеството във висшето образование. Целта е да се осигури достъп
до обективна информация за признати агенции за качество, работещи с Европейските
стандарти и насоки. Това ще доведе до увеличаване доверието във висшето
образование и ще насърчи взаимното признаване на стандартите. Регистърът ще
бъде доброволен, самофинансиращ се, независим и прозрачен. Кандидатурите за
включване в регистъра ще бъдат оценявани на база покриване на Европейските
стандарти и норми от независими външни експерти. Изискваме от групата Е4 да
докладва регулярно за прогреса и да гарантира, че след 2 години регистърът ще бъде
подложен на външна оценка.”
Предложеният от групата Е4 Европейски регистър за осигуряване на
качеството във висшето образование EQAR 1 (European Quality Assurance Register
for Higher Education) се финансира от Европейската комисия.
3.1. Структура и функции на регистъра EQAR
Комисия на регистъра – състои се от 11 независими членове и 5
правителствени наблюдатели. Комисията се одобрява след номинации от членоветеоснователи (групата Е4), социалните партньори и правителствените членове.
Последните 3 групи членове избират и Комисия по разглеждане на молбите за членство.
Членовете на EQAR са:
- Неправителствени членове:
•

Членове основатели (групата Е4)

•

Членове социални партньори (EI, BE)

- Правителствени членове:
•

Всички партии в Европейската културна конвенция

•

Междуправителствени организации, консултативни членки на BFUG

Членовете не трябва да бъдат бъркани с регистрираните агенции. Членовете
заплащат годишна вноска, а агенциите заплащат такса за кандидатстване и годишни
такси (за да останат регистрирани)
Основните функции на EQAR са да:
•

Подобрява значимостта на процесите по акредитция;

•
Служи като инструмент за подобряване на качеството на агенциите за
осигуряване на качеството във висшето образование и провокира взаимно доверие
между тях;
•
Насърчава мобилността на студентите като създава база за увеличаване
на доверието към Институциите за висше образование;
1

http://www.eqar.eu/
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•
Дава възможност на правителствените организации да се позоват на
регистъра, за да изберат някоя агенция;

Фигура 1. Процес на кандидатстване и включване на информация за агенциите
за външно оценяване на качеството във висшето образование в Европейския регистър
за
осигуряване
на
качеството
във
висшето
образование
(EQAR).
Източник: http://www.eqar.eu/register.html
Връзката между ЕМОК и EQAR се състои в:
•
EQAR е информационен инструмент съдържащ списък на агенции,
публикуван в Интернет. Процесът на кандидатстване и включване на дадена агенция в
регистъра е предтставен на Фигура 1. EQAR не организира събития, да публикува
доклади, да споделя полезна информация или да прави изследвания.
•
ЕМОК е членска организация, обединяваща агенции за осигуряване на
качеството. ЕМОК организира събития, публикува доклади, споделя полезна
информация, прави изследвания. Представлява интересите на членовете на ЕПВО на
международно ниво.
•
ЕМОК е основател на асоциацията EQAR. ЕМОК номинира двама
представители от Комисията на регистъра. ЕМОК ще номинира един от четиримата
члена на Изпълнителния борд и ще бъде ангажирана с ежедневното управление на
EQAR.
3.2.
Външно оценяване на агенциите за осигуряване на качеството във
висшето образование
Осигуряването на качеството е един от основните инструменти, залегнали в
Болонския процес. В съответствие с Европейските стандарти и насоки в осигуряване
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на качеството в Европейското Пространство за Висше Образование (ЕПВО) и
критериите за членство на ЕМОК, агенциите-членки на ЕМОК са задължени да
предоставят външни прегледи поне веднъж на всеки пет години. Външните
прегледи на агенциите-членки на ЕМОК обикновено се инициират и координират от
националните власти. Когато това не е възможно или когато агенцията го изисква,
прегледите могат да бъдат организирани от ЕМОК.
Прегледът по осигуряване на качеството на висшето образование от страна на ....
минава през няколко етапа:
→ Подготовка на процеса по прегледа на осигуряването на качеството на
висшето образование от страна на ЕМОК минава през няколко етапа:
•
Изготвяне от страна на ЕМОК на насоки за национални прегледи и
предоставяне на тези насоки на агенциите-членки на ЕМОК
•

Подготовка и сключване на договор с Агенцията

•
Осигуряване на кратка презентация, темплейти за доклад от прегледа,
телефонна конферентна връзка между председателите и секретарите на трите
експертни панела на ЕМОК
•
Подготовка на състава на експертните групи (5 или 6 членове), от които 4
или 5 външни експерта (двама експерти по осигуряване на качеството; представител на
по-висша образователна институция; студент, член на Националните Съюзи на
Студентите в Европа) и секретар на прегледа
•
Експертите се предлагат от ЕМОК със съответните им автобиографии. Те
трябва да подпишат декларация за липса на конфликт на интереси, свързани с прегледа.
→ Подготовка на процеса от страна на експертите
•

Разпределение на ролите в рамките на панела

•

Разработване на въпросник и списък със задачи

•

Ползване на документацията и фактите, предоставени от агенцията

→ Подготовка на процеса от страна на агенцията – вътрешният процес по
самооценка е ключов при определяне рейтинга на агенцията
Фактическото осъществяване на процеса по външно оценяване обхваща:
 Подготовка на посещение на място
 Комуникация на агенцията с панела експерти
 Организация на срещи и интервюта
 Необходими средства
 Допълнителна информация по време на посещението
 Езици
 Обратна връзка от срещата
 Координация на групата експерти по време на прегледа
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Председателят и секретарят изготвят работен доклад от прегледа. След
обсъждането му в рамките на експертната група и последващо обсъждане с агенцията
се изготвя и публикува финален доклад за външна оцека.
3.3. Съвместимост на Европейския регистър за осигуряване на
качеството във висшето образование с Европейските стандарти и насоки за
осигуряване на качеството на висшето образование и критериите за членство в
ЕМОК
Европейските Стандарти и насоки за осигуряване на качеството във висшето
образование съдържат Стандарти и насоки за външните агенции за осигуряване на
качеството във висшето образование. Сред тях са:
•
Употребата на процеси за външно осигуряване на качеството във висшето
образование. Стандартите за външно осигуряване на качеството, описани по-горе в
разработката, са ценен източник на данни и могат да служат като база за последващо
оценяване;
•
Официален статус на агенцията – тя трябва да бъде призната за
компетентен публичен орган в ЕПВО по установени законни процедури;
•
Агенцията трябва редовно да предприема дейности по външно
осигуряване на качеството (на институционално или програмно ниво). Те могат да
включват оценяване, преглед, одит, акредитация и др. При предприемане на дейностите
си агенцията трябва да отчита присъствието и ефективността на процесите по външно
осигуряване на качеството, описани в Европейските Стандарти и Насоки за
осигуряване на качеството във висшето образование. Агенцията трябва да е
изпълнявала тези дейности в продължение на поне 2 години.
•
За да извършва дейността си ефективно, агенцията трябва да разполага с
необходимите за това ресурси (човешки, финансови и др).
•
Агенцията трябва да има ясна мисия и цели на работата си, които да са
публично достояние.
•

Агенцията трябва да бъде независима в два аспекта:



Да носи автономна отговорност за действията си;


Заключенията и препоръките в докладите й да не могат да бъдат
повлияни от трети страни, от по-високопоставени институции, министри или
заинтересовани страни.
Критериите за външно осигуряване на качеството и процесите, използвани от
агенцията трябва да са предварително определени и публично достъпни. Те включват:
o
оценяване;

Самооценка или еквивалентна процедура, осъществена от обекта на

o
Външна оценка от група експерти, включваща, където е приемливо,
студенти и посещения на място;
o
Публикация на доклад, съдържащ всички решения, препоръки или други
официални резултати;
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o

Последващи процедури.

•
Процедурите и политиката за осигуряване на качеството на самата
агенция трябва да бъдат публикувани и налични на уебсайта на агенцията. Същото се
отнася и за документацията на агенцията.
В заключение може да се каже, че осигуряването на качествено висше
образование и утвърждаването на връзката университет – бизнес са подпомогнати
значително от съществуването на:
- стабилна институционална рамка за осигуряване на качеството на висшето
образование на европейско равнище в рамките на Европейското пространство за висше
образование;
- приемането на Европейски стандарти и насоки за осигуряване на качеството
във висшето образование;
- създаването на Европейски регистър за осигурявяне на качеството във висшето
образование.
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Organizational well-being as a determinant of efficiency and efficacy: an
instrument for monitoring it and address managements actions
De Carlo, A.*, Falco, A.**
*Catholic University, Milano
**University of Padova
Abstract: Organizational well-being is a variable that is gaining great interest in
recent times, as it can predict many organizational behaviors. Therefore it is important to be
able to measure it deeply and accurately.
A new instrument for measuring organizational well being, the Q-Bo (Test for the
evaluation of work-related stress in the perspective of organizational well being) is presented.
Emphasis is put on showing the scales for measuring intangible organizational dimensions.
The instrument also allows to measure the role of individual variables like self-efficacy,
resiliency, optimism, overcommitment and negative affectivity.
Results obtained from the administration of the Q-Bo test in real context are presented
for showing the capabilities of this instrument.
The final discussion is focused on how nowadays the variables made observable by the
Q-Bo are key assets for organizations aiming to create value and achieve best economic
results.
Keywords: organizational well-being; tools for management.
INTRODUCTION
Organizational well being can be described as the capability of an organization of
promoting and maintaining physical, psychological and social well-being in its workers and,
at the same time, increasing the quality of its services, in the perspective of customers
satisfaction. Several factors can influence it, therefore organizational well being is considered
a multidimensional construct (Danna & Griffin, 1999; Van Horn, Taris, Schaufeli & Schreurs,
2004).
The components of a comprehensive model of organizational well-being are situated
in different organizational levels: from intrapersonal to intragroup, from interpersonal to
intergroup. As their range is so broad, a model that keeps into account different levels was
introduced (De Carlo, 2009).
Organizational well being has serious relevance in human resources management, as
its components can influence the functioning of organizations and the way people work within
their organizations. For example, strain, one of the components that will be discussed in this
paper can have many negative effects on performance, namely absenteeism, turnover, and
early retirement; decreased profits and sales; difficulty in recruiting and retaining competent
employees; loss of innovation and creativity; increase in work accidents and incidents (Beehr
& Newman, 1978). Furthermore, strain is related with decreased job satisfaction (Cooper,
Dewe & O’Driscoll, 2001) and is a cause of emotional exhaustion and depersonalization
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which, together with reduced personal accomplishment, are the components of burnout (Leiter
& Maslach, 1988; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).
Being this just one of the components of organizational well being, it is clear that an
instrument that is capable of observing it taking into account multiple factors and that has
multiple levels of analysis.
THE Q-BO
The Q-Bo (test for the evaluation of work-related stress in the perspective of
organizational well being) has been created following a systemic approach, in which the
scales survey a wide range of work, organizational, and personal variables which interact in
terms of determinants and consequences, of mediation and moderation and that are possible
risk factors within organizational contexts (De Carlo, Falco & Capozza, 2008).
The test is modular, and it can be composed of a maximum of 350 questions, the
modules represents some scales that can be added or deleted from the study if they are
considered relevant. The test was standardized on a sample of approximately 20.000 persons
working in public and private organizations within different productive sectors. The scales
have been tested via structural function models (Jöreskog, 1969; Ullman, 2001).
Table 1 presents the model theoretical model of the Q-Bo test in its full version,
showing the variables it surveys divided, for simplicity of exposition, in determinants and
consequences.
Table 1 Theoretical/practical model.

Determinants

Consequences

Organizational Culture

Strain (psychologycal, physical, behavioural)

Organizational Climate

Burnout

Safety and Environment

Psycho-physical malaise symptoms

Organizational Conflict

Mobbing

Workload

Absenteeism/Turnover

POS

Work Satisfaction

Collective efficacy

Commitment

Individual Variables (mediators: negative
affectivity, optimism, resilience,
overcommitment, …)

Altruism/Compliance

In this paper not all of the variables presented in figure 1 are exhaustively presented,
as this would take at least one long paper for each of them. Anyway it is important to show
some peculiarities of some variables of the test, how they have been constructed and which
components are part of them. Therefore, below there is a brief explanation of possibly
controversial or not immediate aspects of some variables.
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Organizational culture is about the main values of an organization (Schein, 2000). One
important dimension of organizational culture added to the test is called diversity
management, which refers to the way in which variables such as age, gender, race and
ethnicity are dealt with within the organization.
Organizational climate is about the perceptions of people about their workplace. The
model adopted for assessing organizational climate is the Ostroff’s one (Ostroff, 1993), which
states that O.C. is composed by twelve dimensions divided in three main factors: affective,
cognitive and instrumental. A fourth dimension has been added in this questionnaire: it has
been called resentment.
Organizational conflict can be defined as the attempt of making an optimal choice
within a variety of conflicting options (Rahim, 2001). Organizational conflict has a factorial
structure in which 2 second order factors, “Role conflict” and “Organizational conflict”
explain respectively 4 (person-role, ethical, work-family and intra-role conflict) and 3
(conflict with superiors, with colleagues and intergroup conflict) first order factors.
Some of the individual variables assessed with the Q-Bo test are Self-efficacy,
resiliency, optimism, overcommitment and negative affectivity. These variables, within the
transational approach adopted for constructing the test, allow to “mediate” the relation
between organizational factors and possible consequences. In fact stress is interpreted in terms
of dynamic interaction between the person and the environment in which he/she operates.
Strain is the set of negative effects that stress sources, interacting with individual,
environment, and social variables, produce in the person. In the Q-Bo test, according to
international literature, such stress effects are grouped in three main strain categories:
physiological, psychological, and behavioral responses (Kahn & Byosiere, 1992; Cooper,
Dewe & O’Driscoll, 2001). Psychological strain is composed of emotional stability,
disengagement and leisure.
Burnout is a state of physical, emotional and mental exhaustion developing with the
continuative exposition to emotionally “demanding” working conditions (Maslach & Leiter,
2000). Anyway the scale adopted in the test is applicable not only to help and care
professions, but to other work fields. This scale is composed by three dimensions: breakdown,
disaffection and professional inefficacy.
Mobbing is an action systematically conducted by one or more against generally a
single person who, because of this, finds himself in a position in which there is no help or
defence (Leymann, 1996). The model of mobbing adopted in the Q-Bo test comprises four
dimensions: attacks to communication, attacks to professional image, economic attacks and
attacks toward professional life quality.
Work satisfaction is a pleasant, positive emotional state deriving from the evaluation
and the experience of one’s work (Griffin & Bateman, 1986). The model adopted in the Q-Bo
test is made of five subscales of satisfaction: for work, for retribution, for relations, for
processes and for growth.
The model adopted for commitment is the Meyer and Allen’s one (1991), made of
three components: affective, normative and continuance commitment.
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FIVE LEVELS OF SURVEY AND INTERVENTION
The peculiarity of the Q-Bo test relies in its capability of conducting five levels of
survey in succession.
The first level has the aim of knowing the organization better, pointing out its
strengths and weaknesses. A comparison is made between the relative value that the results
take on in relation with the general mean of the values of the dimensions within the specific
organization.
The second level consists in comparing the absolute values of an organizations with
the ones of a comparison sample, the standardization one. This is particularly useful in terms
of benchmarking.
The third level consists in observe the role of some personal variables such as age,
gender, accrued seniority in influencing organizational well being and psychosocial risk, as
well as their possible consequences.
The fourth level of analysis consists in evaluating the relation between determinants
and consequences. This is particularly useful for gaining information on which areas to invest
for preventing possible malaises within the organization.
The fifth level of analysis, through an integrated evaluation system and benchmarking
values, consists in defining the level of risk to which an organization is exposed. This system
is mansion-specific and it allows also to assess the most relevant variables in terms of
organizational efficiency/efficacy. This model is the basis for putting interventions and
correction actions into action. This level of analysis allows to assess general risk levels for an
organization within a frame of four levels:
ABE: Area of well-being (BEnessere), which requires actions of monitoring and
control. This area is also a good field for improvement of positive aspects actions.
AVA: Area of active surveillance (Vigilanza Attiva), which requires special attention,
improvement actions and improvement of existing procedures.
AVE: Area of high surveillance (Vigilanza Elevata), which requires strong improving
actions.
AIS: Area of structural interventions (Interventi Strutturali), which makes strong
intervention on the very structure of the organization necessary.
EXAMPLE OF RESULTS OBTAINABLE WITH THE Q-BO
These data have been presented at the IAREP conference 2008 (Falco, Galliani,
Piccirelli, Santisi & De Carlo, 2007) and they are described here as an example of the
capabilities of the Q-Bo to assess deeply and widely many organizational variables.
Specifically, this analysis is about antecedents and mediators of Turnover and Harassment. It
represents the fourth level of analysis of the test, which allows these kind of evaluations.
These data show how an organizational culture oriented to preserving the values of
equality, loyalty and participation, characterized by a clear and shared mission granting
meaning to its employees’ work, highly determined to achieve competitive objectives, can
determine a reduction in dissatisfaction with the job, with interpersonal relationships, with
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professional growth, and with compensation. However, only satisfaction with the job and
satisfaction with professional growth can determine a significant reduction in turnover
intentions. Furthermore, the role of satisfaction with professional growth and with
compensation seems to be important in preventing the employee’s perception harassment.
Moreover, culture has a significant effect on the dimensions of emotional exhaustion and job
disaffection while it does not seem to cause any effect on strain.
Important implications are also observable in relation to cooperation between
colleagues as well. If, on the one hand, the perception of support and mutual help – namely
the absence of competition and rivalry among colleagues – positively affects satisfaction with
interpersonal relationships in the workplace, on the other it reduces the manifestation of
emotional exhaustion, job disaffection, and psychological responses to strain. The latter, in
turn, have a significant effect on harassment, therefore, the more responses to strain are
prevented, thanks to a cooperative and mutually helpful relational environment, the more the
organization will be able to prevent organizational conflicts potentially perceivable as
harassment by the employee.

CONCLUSIONS
As it has been shown, the Q-Bo test has the full capability of creating a complex map
of concepts related with organizational well being. Its peculiarity, doing it on five different
levels of interpretation, means that the data can assume different meanings within the same
survey and that they can address different actions to improve organizational potentially
negative situations. For example, the first level of interpretation, which is focused on pointing
out strengths and weaknesses within one organization, allows to decide on which area focus
first with interventions. The fourth level, at the same time, allows to understand why the areas
that seem to be weak at the first level of analysis are in that situation. This means that the
most appropriate actions can be taken to that regards.
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The capability of the Q-Bo o creating this multilevel interpretation map makes it a
perfect instrument for starting an intervention on organizational well being even in
organizations that never focused on this topic before, as it gives all the instrument a manager
needs for taking decisions.
For example, assuming that at the first levels of analysis the main problems of an
organization was related with turnover, the data shown above would have allowed a manager
to focus on satisfaction with the job and satisfaction with growth for solving that problem. At
the same time, the results obtained from a survey with the Q-Bo test are important for
pointing out the specific and complex relations between the different individual and
organizational elements, in a perspective of learning and research-intervention.
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Abstact: In this paper different definitions and components are examined. In addition
certain aspects of risk analysis are presented. These are connected with categorical risks, risk
analysis, comparability of risks and so called risk factors.
World of Risks
Earthquakes, terrorism, bankruptcy, unemployment, diseases, change of exchange
rates and car accidents: The world is full of risks which vary from daily threats of high
probability and low consequences to catastrophic events which affect the whole population.
Events can occur instantly or in a longer period of decades or even millennia. Consequences
are usually assessed with monetary measures, but this is not always possible. It makes risks
incomparable which affects work of a decision maker. Risk is always a property of decision
making which also defines nature of risk.
There are several aspects which affect how we define risks. Risk is a concept for
quantifying uncertainty related to random phenomena. There are several ways to even define
the concept risk as well assessing it. Risks are often seen as an expected value of something
negative. In this case risk is seen as pure. Risk can also be defined as expected deviation from
the expected value (i.e. variance). It takes into account the fact risk can also be related into
something positive. These kinds of risks are called speculative 1.
In more general risk is a relation between probability and consequence of random
phenomena. Theoretically, these two elements of risk are means for describing the
distribution of a random variable. Defining distribution is modelling uncertainty and is called
risk assessment. Using models magnitudes of risks can be calculated. This study concentrates
both on risk assessment and calculation. In statistical inference risk is used as a measure
related with uncertainty of the risk model itself. Approach to this kind of risk analysis in this
study is mainly critical and concentrates on use of assumptions in the analysis.
Objectives of this study is to describe how uncertainty and risk are seen as concepts.
Different definitions and elements are examined.
Decision making under uncertainty
Uncertainty is a feature of decision making. Every individual must choose among acts
i.e. make decisions or select among actions, options or moves. And, where there is
uncertainty, nature may be said to “choose” the state of the world. In general the individual

1

Heilmann, 1990, 120.
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under uncertainty will specify the following elements of his decision problem (Hirschleifer –
Riley 1992, 7):
1.

a set of acts (1,...,x,...,X) available to him

2.

a set of states (1,...,s,...,S) available to nature

3.
and states
4.

a consequence function c(x,s) showing outcomes under all combinations of acts
a probability function P(s)

5.
an elementary utility function (or preference scaling function) u(c) measuring
the desirability of the different possible consequences.
Uncertainty exists when lack of information on items above exists. Also uncertainty is
related with the final consequence itself. Aspects of different views of probability and utility
are examined briefly in following subchapters.
Definitions of probability
Probability is one measure of uncertainty 1. Subjective view on probability is taken
when probability reflects personal level of confidence related to an event with uncertainty.
Many kinds of heuristics can be used in order to assess subjective probabilities (see Chiodo –
Guidolin – Owyang – Shimoji, 2004, 33-47; Cooke 1991, 63-68). They are based for example
on
1.

Representativeness

2.

Availability

3.

Anchoring and adjustment.

The representativeness heuristics is typically used when answering probabilistic
questions like “What is the probability that event A originates from process B”. When asked
to judge the conditional probability P(A|B), subjects to rely on an assessment of the degree of
similarity between events A and B. It is easy to see that this heuristics lead to very serious
biases. Indeed, similarity is symmetrical. The degree which A resembles B is also the degree
B resembles A. However conditional probabilities are not symmetrical. Use of this kind of
heuristics may lead to insensitivity to prior probability or base-rate frequency. The
representativeness heuristics also leads people to ignore effects due to sample size.
The availability heuristic describes a method by which a person determines the
probability of an event according to the ease which he/she can recall instances that match the
event. That is, one’s experiences and conditioning affect how a person determines that the
event will occur. For example, one might estimate the risk of burglary in a certain
neighbourhood by the burglaries one can recall. A similar heuristic is the simulation heuristic,
by which people will determine the probability of events base on the ease with which they can
simulate the outcome in their minds.
1

Some authors define uncertainty as subjective probability and risk as objective probability.
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The third heuristic is addressed is anchoring and adjustment. Based on it individuals
make estimates based on starting point (the anchor) and update their subjective probability
based on new information. Studies have shown that individuals have a propensity to bias their
estimated probabilities towards the anchor. That is, individuals do not adjust enough to new
information, making the value of the anchor more critical.
These heuristics result certain tendencies related to subjective probability assessment
(p* is the biased probability):
1.
People tend to underestimate probability of an event if consequence related to it is not
easily understood (p*<p).
2.
People tend to overestimate probability of an event if consequence related to it is more
familiar compared to other consequences (p*>p).
3.

People tend to underestimate probability of an event if it has never occurred (p*<p).

4.

People tend to overestimate probability of an event if it has recently occurred (p*>p).

5.
People tend to ignore baseline probabilities when subjective probabilities are assessed
(p*≠p).
6.

People tend to estimate probabilities towards earlier value (p*≠p).

7.

People tend to overestimate conjunctive probabilities (p*>p).

8.

People tend to underestimate disjunctive probabilities (p*<p).

If probability of an event is very small and it hasn’t occurred previously, items 1, 3
and 7 are relevant when subjective bias is concerned. Risks with no previous occurrences are
new and therefore consequences related to them are not easily understood. These kinds of
events are usually “sum” of realisation of many risks and are therefore conjunctive as nature.
These biases resulting from the heuristics have many kinds of implications.
Objective or statistical view on probability means that probability P for an event A is
the relative frequency of A in n experiments (Gilboa 2008, 51-52). Based on law of large

1 n
X i = P(A) for probability P of an event A. 1
∑
n →∞ n
i =1

numbers lim

This view can be applied when random phenomena can be repeated or observed
several times. This view cannot be applied into random phenomena which cannot be repeated
i.e. they are more or less unique or random phenomena incomparable. Random phenomena
have always a level of incomparability which means repeatability is never full and
subjectivity always exists when identical conditions are assumed.
Statistics is used to estimate probabilities. When two views of probability are used to
assess risks subjective view is often theoretical and prospective and objective empirical and
retrospective as nature. With objective view an answer for question “What will happen?” is
searched using question “What has happened”. In subjective view the answer is searched
1

Here

 1, A occured in experiment i
Xi = 
0, A did not occur in experiment i
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directly based on intuition and information without historical data. This study assumes both
objective and subjective probabilities are basically the same thing. Biases are caused by lack
of knowledge or incomparability between random phenomena. 1
This paper assumes that two views presented originate from a similar “true”
probability and probability really is in a sense “physical” feature of an entity. This kind of
definition of probability is called propensity2. Different views are presented in figure 1.
Figure 1. Different views of probability.
Propensity definition of
probability

Information about random
phenomena

Objective view

Subjective view

View on probability depends on nature of available information. Information is based
on repeatability of random phenomena or other kind of approaches. One example of
information is use of risk factors which are defined in this paper.
Definitions of risk
“Different kind of hazards are possible events of environment which threat humans or
objects deemed by humans. Risk is a measure of this hazard.” 3
There are many ways to define risk as a measure 4. They are based on elements of
decision under uncertainty. First definition for a risk is to only see it as probability. This
definition doesn’t take into account distributions of consequences, only probabilities. Still, it
is widely used especially in daily communication and also when risk related to a categorical
feature is assessed like “risk of death is 50%” 5. It is also used in statistical inference (as “risk
of error”).
Second definition for risk is to see it as a relation R based on a probability distribution
which consists of set probabilities π and consequences 6 S i.e. R(π,S). Consequences are
1

Also Hirchleifer – Riley (1992) see subjective and objective probabilities as two views of a same concept.
Popper, 1959, 37.
3
Raivola - Kamppinen (1991, 5)
4
There are several terms which have similar meaning: accident, chance, contingency, damage, danger,
deficiency, failure, fault, hazard, insecurity, jeopardy, liability, loss, menace, peril, threat, uncertainty (Heilmann,
1990, 120).
5
So called odds (O) is a similar risk measure (see chapter 3.1).
6
For continuous distributions R(f(x)) where f is a density function.
2
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usually negative but can also be positive as nature. Most used definition of relation is
expected value E of a numeric variable i.e. R(π,S)=E(π,S). This definition is applied
differently for discrete and continuous variables but cannot be applied for categorical
variables. Third definition of risk is to see it as variance of a probability distribution i.e.
R(π,S)=D2(π,S). This definition is widely used in finance theory. In general any coefficient for
describing a distribution can be used as risk. Similarly skewness and kurtosis of a distribution
can be used. Also quantiles can be applied. Categorical variables are a special cases of risk
analysis. Because the consequence component of risk cannot be numerically presented the
risk is usually measured with probability component only S i.e. risk is relation R(π) only.
Several factors affect risk 1. According to Berliner (1985, 316-321) for example orders,
amount of probabilities, consequences, spread, cover, interdependence, splitting and aversion
can be used to describe size of risk. Therefore also lack of also risk management makes risk
large.
In general risk is information about uncertainty. Information doesn’t have to be
numeric.
Assessing versus calculating risk
As stated earlier there are two kinds of uncertainty: Uncertainty related with final
outcome of random phenomena and with the measure of uncertainty i.e. risk itself. Term risk
assessment is commonly used both in defining elements of decision making under uncertainty
and measuring risk using different risk measures. The whole concept of is presented in figure
2.
Figure 2. Risk measuring uncertainty.
Uncertainty of
random phenomena
Information
Risk assessment:
Modelling
Risk
Uncertainty of
outcome of random
Risk calculation
Outcome of random
phenomena

1

Berliner points out size of a risk can be dealt with from a linquistic, legal, economic, statistical or risk
management point of view and from the point of view of the insurer, insured, legislator, microeconomics,
macroeconomics etc. Each viewpoint will partly intersect others but not encompass them completely.
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Different terms have to be used in different cases. In this context risk assessment
means definition of elements of decision making under uncertainty like probability
distribution. If no uncertainty related with this uncertainty model exists risks can be calculated
using different definitions of risk. When risks are calculated no uncertainty of the model itself
exists. This is in a sense only an assumption because for objective and subjective views differ
from “true” probability.
Categorical Risk
Consequence component of a risk is not always measured numerically. For example
“true” and “false” may be the only possible alternatives related with random phenomena.
Statistical inference is a collection of methods where uncertainty of risk itself is
assessed based on statistical model and data. Several approaches to estimation and hypothesis
testing are taken and no consensus between them exists. For example Bayesian and classical
statistical inference is applied.
In hypothesis testing two alternative hypothesis are assigned with a statistical model.
For example a so called null hypothesis may state the population mean is equal to five and an
alternative hypothesis it’s not. Based on sample data either the null hypothesis of the
alternative hypothesis is supported.
Coefficient describing risk related with wrong conclusion when null hypothesis is
accepted is called significance or p-value. Because it is commonly used as risk it should also
be examined in this context.
P-value is calculated using basic rules of probability calculation, but is interpret
differently in different approaches. Using a statistical model p-value is calculated as a
probability of a bigger sampling error in presence of null hypothesis of population parameter.
In a sense p-value tries to answer to a question “from what kind of population this sample is
drawn?” It is also seen as “Strength of evidence against null hypothesis”. If p is small enough
data is considered to not support the null hypothesis.
The term statistically significant means conclusion that data does not support the null
hypothesis. This conclusion is made when p-value is small enough. The term statistically
significant doesn’t necessary mean same as the term practically significant, which refers to a
deviation from null hypothesis, which has practical significance from view of substance.
When sample size is small p-values are usually high. Here a big p-value does refer to a
situation where enough information against null hypothesis did not exist. This can happen
because a small sampling error, small sample size or large sample variance. Similarly, when
sample size is large enough information against null hypothesis almost always sufficiently
exists because of samples size. No practical significance is required. In addition, in statistical
testing p-value is considered to be small enough if it is smaller than a threshold value, usually
0.05. However these limits have no theoretical basis.
More critics can be presented against use of p-values in hypothesis testing. P-values
are calculated based on assumptions about distributions 1. These assumptions are sometimes
made based on insufficient information. For example normal assumptions are usually made
1

In non-parametric tests calculation is conducted without these kinds of assumptions.
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without any knowledge about probabilities of extreme values. The conclusion is reached using
normality test which has problems related with small samples discussed above.
Comparing risks
Risks are not always comparable. Hansson 1 gives three reasons for incomparability of
risks:
1.

Frame incomparability

2.

Epistemic incomparability

3.

Value incomparability

A rational decision-maker has need for a preference relation that covers all pairs of
alternatives that he/she may have to choose between. On the other hand, there is no reason
why preference relation must also cover comparisons that she will never have to make.
Indeed, if comparison costs are taken into account, it may be even better to refrain from the
efforts required to obtain comparability. This applies not least to risk-related situations and
options. There is no reason why risky options that are never part of the same decision should
be comparable. To the contrary, since they cannot be compared against the same background
conditions, there is no sound basis for comparing them. Options that cannot be brought into
the same decision frame (or horizon) are frame incomparable.
The knowledge on which we base our decision in risk-related issues is often
incomplete. It is important to distinguish between risks (known probabilities) and uncertainty
(unknown or incompletely known probabilities). Whereas most theoretical work in this area is
concerned with risk, uncertainty i.e. lack of information is often the dominating feature of
decision-making. Uncertainty is the basis of epistemic incomparability. Although uncertainty
may exist without epistemic incomparability when uncertainty related with two alternatives
are assumed equal.
Most formal models of risk assessment have been based on unidimensional
framework: All values of consequences are assumed to be reducible to one single dimension.
In economically oriented models, this dimension is money and in many models that focus
exclusively on risks, often fatalities (i.e. risks are catastrophic). When assessing risks there are
no means for translating for example lives into money etc.
Catastrophic risks are special case of risks. They have usually very small probability
and very high consequence components i.e. they can be described as R(π,∞)-risks. In this
view ∞ means consequences which decision maker cannot manage without disruption of his
activity. This assumption can be found from different definitions of a catastrophic risk 2. Also
more practical definitions can be found from the literature. Different kind of natural and
technical (for example nuclear) accidents and disasters are described as catastrophic when
more than 5 people dies. In business bankruptcy of an enterprise is catastrophic from its own
view like death for a person.

1
2

1997, 595 – 597.
Malaska – Kantola – Kasanen, 1989, 95.
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Risk factors
Risk factors are variables which are dependent of risks i.e. correlation coefficient ρ
between risk S and risk factor Y is non-zero, ρ(S,Y)≠0. According to van Caillie (1999, 3 - 5)
risk of bankruptcy can be explained with organisational and strategic factors. Furthermore
according to Beaver (1966; see Van Caillie, 1999, 6)
1.

The bigger the assets the lower probability of bankruptcy

2.

The bigger net flow the lower probability of bankruptcy

3.

The bigger cost of finance the bigger probability of bankruptcy

4.

The bigger level of depth the bigger probability of bankruptcy.

In first two cases ρ(S,Y)<0 and last two ρ(S,Y)>0.
Finally
This paper defines risk as information about random phenomena. Risk is usually
measured with expected value of a random variable. In addition other measures like variance
are used. This paper suggests more wider use of risk measures. For instance skewness or
kurtosis can be applied to answer certain questions about distributions. In more general
information about uncertainty don’t have to be numeric.
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Ключови думи: интернационална търговия на дребно, влизане в чужд пазар,
пространствен интерактивен модел, модел на гравитация
Abstract: The present paper deals with the choice of foreign markets when retail
operations are to be internationalized. In the present study are investigated both cultural and
physical dimensions of distance. Even though geographical distance appears to be more
important than cultural distance in determining foreign market choice, our findings suggest
that cultural distance has an independent effect. This is worth noting because the estimates
are based upon the total number of foreign moves made by the companies. A more refined
model (D.Huff) could take into account the sequence of moves made by each retailer, since
cultural distance should have the highest impact in the first couple of foreign ventures. A
possible extension is also to acknowledge that the consideration set may change as the
companies become more experienced in international operations.
Keywords: international retailing, foreign market entry, spatial interaction models,
gravity models
Търговските фирми имат възможност за избор на различни стратегии за влизане
в пазара и ред за разширяване на техните интернационални операции. В миналото
много фирми провеждаха много поглъщания на локални бизнеси изцяло или на части
или сливания с тях, когато не бяха сигурни в успешния трансфер на тяхното предлагане
в приемащата страна. Начините на влизане в пазара, когато фирмата е сигурна в своите
силни оферти, са поддържане на тесен контрол върху франчайзните обекти за опазване
на имиджа и позициите. Избира се органичен растеж, когато новите формати, трябва
да се възприемат от чуждите пазари. Една от важните стратегии за влизане е
“стратегически алианс” с различни форми: за централизирано купуване, за
усъвършенстване
на
уменията,
за
усъвършенстване
на
развитието
и
мултифункционални. Друга форма на процеса за интернационализация е “мениджмънт
на трансфер на ноу-хау”, особено при създаване на нов бизнес в развиваща се държава,
следване на концепцията на “ограничен във времето мениджмънт”, без да се правят
капиталови инвестиции и печелене на стойностни знания за бизнеса на страната
партньор, за конкурентни среди и тенденции. Начинът на влизане в интернационален
пазар е реакция, свързана със спазването на следните критерии: разширяване на
капацитета на фирмата да постигне целите за обем продажби и растеж; равнище на
контрол на фирмата, желаеща да развива концепциите си зад граница; сумата от
ресурси да е достатъчна за интернационалната експанзия; гъвкавостта на желанията да
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се запази и да се позволи на фирмата да промени своите действия или операции бързо и
с ниски разходи.
Може да се обобщят различните пътища за постигане интернационализация на
операциите за фирмите на търговия на дребно по следния начин (Таблица 1):
а/ Интернационална (органична експанзия ), при която фирмата открива
индивидуални магазини, използвайки фирмени ресурси;
б/ Сливания или поглъщания със запазване контрола върху фирмата в странатадомакин;
в/ Споразумения от франчайзингов тип, при които местните фирми използват
идеите от оригиналната компания;
г/ Смесена фирма, която може да има различни форми, вкл. концесии между
двете фирми;
д/ Неконтролиран интерес от страна на приемащата държава се взема от
оригиналната. Всички тези начини са обобщени в таблица, в която се дават и значимите
фактори.
Много усилия за интернационалните операции се характеризират с внимание и
желание за търгуване в позната среда и с минимизиране на мерки към изравняване на
първичната социо-култура, но в някои случаи и с минимизиране на географската
дистанция (ритейлъри от САЩ в Канада и Мексико). Като компании акумулирали
опита за интернационално опериране с ударение върху минимизирането на социокултурната дистанция, могат да се посочат IKEA, Marks&Spencer, Carrefour, Wal-Mart.
Други компании като Toys’R Us и Gap имат стратегии със строг контрол на
международния пазар и ограничен брой страни, в които оперират. В първата фаза на
интернационализацията няколко фирми с много опит в търгуването създават дъщерни
фирми с висок контрол върху начина на влизане – M&S, Wal-Mart, Gap. За много
фирми за търговия на дребно, с голям опит в чужбина, пазарите, от които оперират
транснационално, са част от фирмената култура и те спестяват разходи от гл.т. на
фирмени ресурси (Benetton – франшизирани обекти, Body Shop – със собствени и
франшизирани обекти). Някои от най-успелите в интернационализацията си остават
уникални със собствени продукти и услуги, и с изявен формат (KFC, McDonalds’ и
Service Master).
Трябва да се посочи, че интернационализацията варира от фирма на фирма и
дори вътре в една фирма може да съществуват различни подходи. Фирмата може да
използва различни по обем и разнообразие интернационални операции. Интересен
пример е Marks & Spencer във Великобритания, който придоби съществуващи фирми в
Канада, както и че разви собствени магазини, придоби Brooks Brothers в САЩ, разви се
органично (със собствени магазини) в Белгия и Франция, предприе joint venture в
Испания, използва франчайзинг в Гърция и първоначално в Хонг Конг, влезе със
смесена фирма в Унгария, преди да сключи франчайзингови договори и продаде своята
марка в Япония за няколко години. Експанзията на Компанията Foot Locker от друга
страна осветлява начин, при който първите стъпки на интернационализация са
експанзия наблизо или в културно подобна страна (Канада, Великобритания,
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Австралия), по-късно експанзия в други европейски страни и накрая разкриване на
доста широк фронт в Япония, Югоизточна Азия и Латинска Америка, която включва
дребни поглъщания и отваряне на единични магазини.
Таблица 1. Предимства и недостатъци на различните начини на влизане в пазара
Пътища
Предимства
Недостатъци
Вътрешна
Може да се извърши от фирма с Отнема много време за
експанзия
всякакъв
създаване на съществено
размер.Експериментални
присъствие. Може да се види
откривания с минимален риск и от топ мениджмънта като
разходи. Възможност за
минимално отклонение.
адаптиране на операциите с
Изискване на се направи
всяко следващо отваряне.
пълна оценка на локацията.
Изходът е лесен (най-малко в
Повече трудности, ако новия
ранните етапи) Позволява бързо пазар е далеч от домашния.
прототипиране.
Сливане или
Бързо се постига съществено
Мъчно за излизане, ако е
придобиване
пазарно присъствие.
допусната грешка. Оценката
Управлението е налице.
на придобиването е мъчна и
Незабавен паричен поток.
дълга. Може да няма налице
Възможност за технологичен
подходящи фирми.
трансфер до приемащата фирма. Необходимо е съгласуване с
Може да се използва като начин топмениджмънта.
да се придобие по-бързо локация
за превръщане в желания
формата.
Франчайзингови Бърза експанзия за възможното
Възможни усложнени правни
договори
присъствие. Ниски разходи за
изисквания. Необходимост да
франшизанта. Може да се
се наемат подходящи
адресира към най-голям брой
франшизанти. Трудно се
пазари. Може да се използва
контролират чуждестранните
локален мениджмънт.
франшизанти. Може да се
Разнообразни форми за
получи пропаст при
споразумения. Използва се
неудовлетворителни
локална конкурентна
отношения.
маркетингова политика. Начин
за заобикаляне на бариерите за
влизане.
Joint venture
Възможност за свързване н
Необходимост да се делят
(смесена фирма) фирмата на пазара. Помощ за
печалбите. Трудности при
покачване в кривата на
намиране на подходящ
научаването. Възможност да се
партньор.
придвижи по-късно към изхода
или да направи пълно влизане в
пазара.
Интересите не
Лесно се намира пазар и се
Пасивна позиция. правят се
се контролират
определя минималния риск.
инвестиции с малко влияние.
Позволява тези, които познават
пазара, да управляват
операциите.

Източник: Dawson, 1994 [3]
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Друг ключов момент е степента, до която разработването и вземането на
решения е централизирано в главна квартира в страна, от която произхожда фирмата,
или е делегирано на приемащата страна. Аспектите се отнасят до операциите, които
виртуално се пренасят от страна в страна (McDonald, Toys’ R Us) или когато
магазините отразяват локалното, регионалното и националното общества, в които
оперират (индивидуалните хипермаркети на Carrefour, IKEA).
Salmon & Tordjman 1 разграничават термина за “глобалния” търговец, ако има
голямо подобие на операциите от страна в страна (Benetton, Toys-R-Us) и
“мултинационален” търговец, когато има национални разлики (Woolworths, C&A). В
действителност има непрекъснатост на изява на екстремните положения на глобалната
идентичност и на локално скроената и всеки от петте начина, описани по-горе може да
се приложи към глобалните или мултинационалните секции в този континуум. Тук
трябва да се обяснят още две променливи: 1)пазарната позиция на търговското
предлагане (дискаунт, пръв марков магазин) и 2) търговски формат (супермаркет,
хипермаркет, мол). Спорно е, че тези две променливи ще засегнат механизма на
интернационализацията и позицията на глобално-мултинационалната ос. Вероятно
силната премиерна марка може да доведе до глобалния подход чрез експанзия или
тясно контролиран франчайзинг (по примерите на Dunhill, Ralph Lauren, and Body
Shop). Алтернативно голямата търговска площ на обектите може да доведе до мултинационален подход със смесени фирми или възможно придобиване на подходящи
компании в целевите страни. На практика една фирма може да действа по повече от
един начин, за да интернационализира операциите си.
В заключение, скоростта на промяна в интернационализацията на търговията на
дребно на фирмите е много различна, тъй като зависи от различните стилове на
управление и ранжиране от глобален до мултинационален. Глобалните фирми
(Benetton, Gap) и други променят формата си съвсем малко през националните граници,
получавайки най-много икономии от мащаба, но и показвайки най-малка локална
реакция. Мулти-националните фирми от друга страна се развиват интернационално с
различни формати обикновено получавайки по-малко ползи от интеграцията. Средното
положение обикновено се нарича “транснационално”, при което фирмите се стремят да
получат глобална ефективност и едновременно удовлетворяване на националните
нужди. Някои от последните развития на фирми като Tesco, Toys’R’Us и дори на
McDonalds в Индия показаха, че са станали повече транснационални, признати като
най-успешните ритейлъри в собствените си пазари, но дори и те трябва да се адаптират
и да подхождат на пазарно-клиентските нужди, да подхождат на страната, в която са
влезли.
В съвременния ритейл важни решения са свързани с избор на пазар в чужда
страна, на продуктовите категории, които ще се продават, на адаптацията към местните
навици на пазаруване и потребление на населението. В глобализирания свят става
проникване на търговските решения навсякъде по света, но по най-добрия начин
според условията. Едно от стратегическите решения е избор наначините за влизане в
1

Salmon, W.J. and Tordjman, A. (1989) The internationalization of retailing, International Journal of Retailing,
4(2):p.24.
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чуждестранния пазар – органичен растеж, франчайзинг, джойнт венчър, сливане,
придобиване, асоцииране , коопериране и други. Най-разпространеният търговски
формат е супермаркетът и най-често срещаните вериги са с този формат.
В градските зони има вълни на дифузия в социо-икономическите групи.
Дифузията стартира първо в най-горните сегменти и след това да върви надолу като
свършва в селата. Супермаркетите проникват в сегменти със средно-ниските и ниските
доходи в малките градове. Това е в рязък контраст с някогашната концепция за
супермаркетите като луксозна ниша в пазарите. Възможността на веригата
супермаркети да се разпростре в малките градове и градските бедни зони е задействана
от конкуренцията във високите по доход пазарни сегменти и улеснена от разходите и
цените, станали възможни поради бързата трансформация на снабдителната система на
супермаркетите.
Съществува и вълна на дифузия (пазарно проникване) на продуктови категории.
Обяснението на модела за влизане в чужд пазар може да се извърши на базата на
модела на Дейвид Хъф. Търговията на дребно се интернационализира все повече и
ритейлърите оперират в много страни. Изборът на ритейлърите на чужд пазар се
изследва чрез използване на пространствен взаимодействащ модел, който отчита
факторите за атрактивността на даден пазар, както и дистанцията до този пазар. Докато
моделите на гравитацията и пространственото взаимодействие имат дълга традиция в
изследването на търговията на дребно, датираща още от Рейли (1931), този тип модел
досега не е прилаган за влизане в чужд пазар.Интернационална търговия на дребно,
влизане в чужд пазар, пространствен взаимодействен модел, гравитационни модели.
Търговията на дребно бързо стана интернационален отрасъл. Интернационализацията
на търговията на дребно има много аспекти, като по принцип може да се спори дали тя
вътрешно включва (например интернационални ресурси) както и че се придвижва
външно (McGoldrick and Davies, 1995); (Burt, 1991). Трансферът на търговската
концепция може да стане и без ясно определено включване на чужда компания и може
да се разглежда като специален случай на дифузия на нови идеи. Докато литературата,
работеща с процеса на интернационализацията в търговията на дребно се е фокусирала
върху интернационализацията на търговските операции, трансферът се отнася и до
мениджърските функции в много от случаите. В частност са предложени много
методики за изпитване на мотивационните и стратегическите аспекти на
интернационализацията. Salmon and Tordjman (1989) предлагат разграничение между
различни интернационални стратегии (глобални, мултинационални и инвестиционни), а
Treadgold (1988) класифицира търговците на дребно на основа на техните експанзионни
стратегии в 4 групи (“предпазливи”, “окуражаващи”, “агресивни” и “владетели на
света”). Много от тази работа изглежда третира търговията на дребно като много
специален сектор. Alexander and Myers (2000) например гледат благосклонно на
еклектичния модел на Dunning (1988) като нов за търговията на дребно, докато Dawson
(1994, 2001) е скептичен, когато трябва да се разработят методики за другите
отрасли. .Изборът на чужди пазари е във връзка с интернационализация на търговските
операции. Кои страни се предпочитат, когато търговецът на дребно реши да работи зад
граница? Възможно ли е да се направи профил на влизането на ритейлъра в чуждите
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пазари и да се наблюдава? Ако се използва модела на Хъф, той включва първоначално
развиване на профила за анализ на потребителския избор на шопинг-центрове. Понататък се анализира влиянието на различни фактори върху избора на чужд пазар/и за
влизане. Вероятностният модел предлага обобщеното влияние на различните фактори
на изхода за избор на локализацията и прави възможна оценката на ефекта на всеки
един фактор. Този модел се прилага за пръв път за избор на влизане в чуждестранен
пазар. Класическият метод за анализ на интернационалната експанзия в търговията на
дребно означава да се дискутират факторите “pull” и “push” (Kacker, 1985).Типични
примери за факторите, които “бутат”ритейлърите зад граница, са ограничен домашен
пазар и регулативни рестрикции, които бързо довеждат до сатуриране на пазара в
собствената страна. Собственикът на частното търговско предлагане е форсиран да
гледа навън и да продължи експанзията. Факторът “издърпване” включва всички
атрибути, които правят атрактивна определена чужда страна. Привлекателността на
американския пазар за европейските ритейлъри през 70-те години например бе
определян от фактори като потребителска покупателна способност, ограничена намеса
на правителството, нисък растеж на заплатите и др. (Alexander, 1990). Първоначално
процесът на интернационализация се интерпретира като резултат от факторите на
“бутане” и обикновено се позовават на “реактивната школа”на мислене. Но в късните
80-те и ранните 90-те години тенденцията бе положителна за интернационалните
ритейлъри, а именно, че на чуждите пазари може да се гледа като на атрактивна
възможност и тогава се появи “проактивната школа” на мислене (Alexander and Myers,
2000). Що се отнася до избора на чужд пазар, има две отчасти релевантни теории.
Първата е еклектична форма на чуждестранните преки инвестиции, издигната от
Dunning (1988) и служеща за отправна точка на модела за развитие на търговията на
дребно на (Pellegrini, 1994). В оригиналния еклектичен модел предимствата на
локацията бяха анализирани в условията на фактори, които носят печалба като се
локализира дадена бизнес дейност - производство в определена страна с ниско ниво на
заплащане. При производството продуктите на местните доставчици могат да се
изнасят в други страти. В търговията на дребно атрактивността на страната за стартови
операции е по-близко до размера на пазара, равнище на доходи, културно подобие и др.
(de Mooij and Hofstede, 2002). Серия от маркови характеристики могат да се развиват
така, че всички да имат влияние върху възприетата атрактивност на пазара.
Втората теория се базира върху поведението и постепенния процес на
интернационализация, който за пръв е предложен от Johanson and Vahlne (1977).
Теорията подчертава значението на експерименталните познания и предлага модел на
експанзия, при който фирмата постепенно се придвижва в 1) страни с по-голямо
търсене и 2) по-отдалечени страни в смисъл на географски или културни аспекти.
Влиянието на културните и физическите характеристики е по-голямо в търговията на
дребно. Според Evans, Treadgold and Mavondo (2000) концепцията за психическата
дистанция е идентифицирана като ключова и обяснява вариантите и за двете –
географската експанзия и организационното представяне в търговията на дребно.
Изчерпателният преглед на моделите на гравитацията и на пространственото
взаимодействие се намира в трудовете на Haynes и Fotheringham (1984) и Sen и Smith
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(1995). По принцип във всеки акт в пространството, който е в резултат от човешки
процес, може да се анализира като се формулира чрез пространствено взаимодействие.
Приложенията включват оценки на външната търговия (Oguledo and Macphee, 1994),
както и изследване на транспорта, миграцията и т.н. Прегледът на развитието на
моделите за пространственото взаимодействие в търговията на дребно е направен от
Ghosh and McLafferty (1987). Законът на Рейли за гравитацията може да се вземе като
предшественик на тези модели, но Д.Хъф пръв през 1964 г. предложи пространственото
взаимодействие в проблемни условия. Той предположи, че броят на магазините за
клиенти от определена зона зависи от размера на магазина и разстоянието до тях:
α

(1)

β

Uij = S j D ij

Д.Хъф доказва, че всеки магазин в релевантна географска среда има шансове да
бъде подкрепен. Той следва аксиомата на избора, предложена от Luce (1959) за
определяне на вероятността клиентът от дадена географска зона да избере този
магазин. Според Хъф полезността е функция от на местоположението на обекта и
неговата атрактивност. В модела на Д.Хъф местоположението на обекта се оценява
чрез показателя “достъпност”, измерен чрез разстоянието или чрез времето за
достигане на обекта от клиентите. Хъф доказва, че вероятността един потребител да
избере даден търговски обект е равна на отношението на полезността на този обект към
общата сума от полезностите на всички обекти, представляващи различни алтернативи
на потребителския избор. Математически това твърдение се изразява със:
Pij = Uij/ Σ Uik,

(2)
където:

Pij – вероятността клиент от i –та географска зона да избере j –тия обект;
Uij – полезността на j –тия обект за клиент от i –та географска зона;
N е броят на обектите, представляващи реални алтернативи за избор
Когато k∈ Ni и Ni е мрежа от конкуриращи се магазини в зоната, от които се
прави избор / взема решение. Замествайки уравнение (1) в уравнение (2) се получава
уравнението на Д.Хъф:
α

β

α

β

Pij = S j D ij / Σ S k D ik,
където:
S - асортимента на обекта;
D - достъпността на клиент от i–та зона до k–тия обект;

β - параметър за достъпността на търговския обект.
Базовият модел е разширен от Nakanishi & Cooper (1974) с цел да се измери
атрактивността (Ai) и достъпността (Dij). Този общ модел е наречен Multiplicative
Competitive Interaction model (MCI) и е решен с регресията OLS, която използва
логаритмична трансформация.
ln(Pij / Pi°) = Σl=1 αlln(Alj / Al°) + βlln(Dlj / Dl°)
където:
1/ni

Pl° = (Πj∈ Ni Pij)
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1/ni

Al° = (Πj∈ Ni Aij)

1/ni

Dl° = (Πj∈ Ni Dij)

ni = брой алтернативни решения на компанията i.
Приложението на този модел за анализирането на избора в кой чуждестранен
пазар да се влезе означава в кои и колко страни може да се работи. Като извод де
налага, че “атрактивността” на всяка страна се измерва с различни атрибути, а
“достъпността” – по едни или много начини. Понеже много фактори влияят върху
равнището на доходите, има смисъл моделът да се развива във вероятностни величини.
Зависимата променлива е относителната вероятност да се влезе в определена страна с
вземане решение за начините. Извадката е от 93 фирми, но поради липсващи данни те
са сведени до 86 британски фирми за ТД. (1996 и тези фирми оперират в 39 различни
страни в 470 смесени предприятия). Смесените фирми или задграничните действия
включват 5 различни методи на влизане: франчайзинг, поглъщане, джойнт-венчър,
органична експанзия и концесия. Това означава, че тези данни включват начини на
влизане с висок риск като поглъщане и органичен (на зелено поле) растеж, както и
операции с по-лимитиран риск като концесия, но наличните данни не ни снабдяват с
информация, с която да различаваме индивидуалните задгранични дейности. Както е
показано на таблица 1 мнозинството (61%) задграничните операции на британските
ритейлъри са локализирани в Европейски страни, но и броят на откритите обекти в
Азия и Америка е доста значителен. Средният брой на венчъри за страна варира в
отделните региони. Европа има най-високия брой на венчъри за 1 страна 15,9 (общо 287
в 18 различни страни). Следва Америка с 12,8 средно от (64 венчъри в 5 страни). Топ
три гостуващи страни са Ирландия, Франция и Америка съответно с 48,42 38 създадени
смесени фирми. Както бе споменато, на фокус е вероятността за влизане в частна
страна по определен начин. Изследва се този начин като мостра. Зависимата
променлива СТРАНА е изведен коефициент между броя създадените венчъри на
британските ритейлъри в дадена страна j към геометричната средна от броя на
венчърите в различните страни. Table 1. Географско разпределение на
интернационални ритейлъри от UK (1996). Брой в % от средния брой на регионалните
венчъри спрямо броя на всички фирми за страна
Africa

3

0.6

3.0

Americas

64

13.6

12.8

Asia

72

15.3

7.2

Australia and NZ

16

3.4

8.0

Europe

287

61.1

15.9

Middle East

8

6.0

9.3

Общо

470

100.0 12.1

Избрани са два фактора на атрактивност: покупателната сила на потенциалните
клиенти в различните страни и степента на концентрация или дисперсия на клиентите.
Използва се БВП на 1 жител за измерител на покупателната сила и броя на населението

346

на страна, живеещо в градовете за измерване на концентрацията. За двете променливи
данните се вземат от база данни на СБ за развитието на света.
В предишни изследвания на локацията на преките чуждестранни инвестиции
(Veugelers, 1991; Benito and Gripsrud, 1995), се различават културни и физически
показатели на дистанцията. В други изследвания културната дистанция се измерва с
индекса на Kogut-Singh (Kogut and Singh, 1988), който се базира на добре познатото
изследване на Geert Hofstede за националните култури (Hofstede, 1980). Географската
дистанция се измерва със следната оригинална скала:
1-

Европа

2-

Среден Изток

3-

Северна Америка

4-

Африка

5-

Азия

6-

Южна Америка

7-

Австралия и Нова Зеландия

Следните спецификации на модела се използват в настоящата оценка и понататък се трансформират в логаритмично уравнение. Променливите са със следните
обозначения:
GNPCAP – БВП на 1 жител
URBANPOP – градско население
CULTDIST – културна дистанция
GEODIST – географска дистанция
Първите два коефициента трябва да са положителни, а вторите два –
отрицателни. Като се има предвид, че всичките променливи на модела са коефициенти,
то моделът има следния вид:
ln(COUNTRYj) = α1ln(GNPCAPj) + α2ln(URBANPOPj) + β1ln(CULDISTj) + β2ln(GEODISTj) + ε

Корелационната матрица на независимите променливи показва слаба корелация
с изключение на относително високата корелация между GNPCAP и URBANPOP (r =
0.55).Като тест за потенциална мултиколинеарност на данните, бяха проучени
вариантите на инфлационните фактори. Всички те бяха в порядъка на 1.19-1.69, което
не предполага заплашителна колиарност.
Предлага се спецификация на релевантно ниво на анализ – на ниво страна,
базата данни е от 39 страни. Резултатите от оценка чрез използване регресионните
2

уравнения на OLS са отчетени в таблица 2. Коригираният R е 0.33 и показва, че
общото представяне на модела съответства на данните и може да се използва с успех.
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Таблица 2. Оценка на резултатите, [OLS regression (n=39)]
Променливи
GNPCAP
URBANPOP
CULDIST
GEODIST
F-statistic Коригиран
R2

Коефициенти на стандартизирана регресия (t-values)
.311
(1.785)*(1.733)*-(1.772)* -(2.217)**
.256
.260
.358
5.630
***
.334

Забел.: *, **, и *** е статистическата значимост - 10%, 5% and 1% .

Двата показателя GNPCAP и URBANPOP са положителни, но са със слабо
статистическо значение. Частният ефект на GEODIST е висок / силен , което
предполага, че физическата дистанция е по-влиятелна отколкото културната дистанция
по отношение на търговци на дребно когато избират чуждестранен пазар.
Оценката на резултатите в таблица 2 не отчита ефектите на научаване на
атрактивността и факторите на дистанция, които се вземат от предишния опит.
Факторът “културна дистанция” става по-малко важен, колкото повече опит
ритейлърът е натрупал в предишни свои влизания в чужбина. Това е линията на
постепенният процес на интернационализация, разгледан и от Johanson & Vahlne
(1977). Последните изследвания на локализацията на интернационалните обекти
откриват, че несигурността при влизане в нов пазар може да се намали при по-голям
брой на предишни местоположения, предприети от други търговски фирми в същия
пазар (Henisz and Delios, 2001).
Най-важното е опитът, който придобиват ритейлърите и който нараства във
времето. Първоначално, само ограничен брой чуждестранни пазари могат да бъдат
решение на мениджмънта на компанията за търговия на дребно. Доколкото точното
съдържание на обсъждането за всеки ритейлър изисква събирането на първични данни
и въпроси, базата данни прави възможно да се изследват страните, които са на различна
степен на интернационализация. Таблица 3 отчита избрани страни с различен брой
инвестиции, както и брой чуждестранни пазари и кумулативен брой пазари, в които се
влиза на всяко степен. Последният е равен на размерът на решенията, които тук са
дефинирани. Тук са избрани 17 различни страни като пръв чужд пазар за влизане, а
разсъжденията за инвестиции са от 20 до 23 за 2 или три решения.
Таблица 3. Брой инвестиции, избор на страна, брой на инвеститорите.
Брой
инвестиции i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>10

Брой на избраните
страни i
17
16
19
17
21
17
16
15
11
9
36

Кумулативен брой
на страните, в
които се влиза i
20
23
25
26
29
31
34
34
34
39

Брой ритейлъри,
правещи
инвестиции i
86
62
47
40
34
27
20
18
13
10
10
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За да се изследва ефектът от нарастване на опита върху възможността да се
прогнозира избора на чужд пазар, базата данни е разделена на три части според броя на
инвестициите, предприети от индивидуалните ритейлъри. Първата част А се състои от
най-добрите интернационални венчъри и това са първите три активности в чужбина.
Втората част В са интернационални активности, направени с пореден номер от 4 до 10.
Последната част С са всички чуждестранни активности с инвестиция след номер 10.
Таблица 4 отчита резултати от три проигравания на регресии. Както може да се види от
таблицата, показателите са много добри за началните влизания. В тези случаи
2

коригираният R достига .566 и всички четири фактори са значителни на всичките 5
процентни равнища. В двете други групи на базата данни моделът е с по-слабо
представяне, показващо, че изборът на местоположение за следващи номера влизания
се мотивира от други фактори.
Таблица 4. Оценка на резултати за решения в първоначално, междинно и късно влизане
Коефициенти на станд.
регресия (t-стойности)
БД – A:
БД - B: БД – C:
Променливи
Бр. инвестиции < 4 Бр.инвест. от 4 to 9
Бр.инвестиции ≥ 10
GNPCAP
.433 (2.580)**
.339 (1.610)
.123 (.643)
URBANPOP
.375 (2.499)**
.321 (1.729)*
.241 (1.422)
CULDIST
-.387 -(2.431)**
-.157 -(.845)
.020 (.118)
GEODIST
-.399 -(2.307)**
-.121 -(.583)
-.413 (2.348)**
Статист.модели:
F
7.509 ***
2.268 *
2.109 *
Коригиран R2
.566
.149
.107
Брой случаи
23
32
38
Заб.: *, **, и *** са статистически значими с 10%, 5% и 1% .

Таблица 5. Корелационна матрица и дескриптивна статистика (n=39).
Променливи

Средна

1. GNPCAP
2. RBANPOP
3. CULDIST
4. GEODIST

18,118.88
71.21
2.16
2.85

Корелация между променливи
Стандартно отклонение 1. 2. 3. 4.

12,531.70 -18.95 .55 -1.31 -.42 -.19 -2.01 -.45 -.05 .10 -

Тук се прилага пространствено взаимодействие за модела “избор на чужд пазар
от фирми за търговия на дребно”. Моделът е тестван като се използвани данни от
операции на британски ритейлъри от 1996 г. Намерен е добър емпиричен материал за
подкрепяне на модела. Селекцията в кой чужд пазар да се влезе е повлияна от двата
важни фактора, които правят пазарите атрактивни и достъпни. В настоящото проучване
се изследват и културната и физическата дименсии на пазара. Макар че географската
дистанция изглежда е по-важна, в разработката се вижда, че културната дистанция има
независим ефект. Но той не струва нищо, защото оценките са направени върху общия
брой на влизанията в чуждите пазари, направени от ритейлърите. По-точен модел би
отчел последствията от влизането на всеки ритейлър, тъй като културната дистанция
ще има най-високо влияние при първите венчъри (Johanson and Vahlne, 1977; Vida,
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2000). Възможна експанзия е опознаването на “мрежата за вземане на решения” и
може да промени компаниите като те станат по-опитни при интернационалните си
операции.
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Стратегия „Син Океан”
Бони Насков Мисляшки, УНСС

Blue Ocean Strategy
Boni Naskov Mislyashki, UNWE
1. Същност на стратегията “Син Океан”
Проучвания показват, че няма вечно печеливши компании, както няма и вечно
печеливши индустрии. Стратегията “Син океан” приканва компаниите да се откъснат
от “червения океан” на безмилостната конкуренция, като създадат неоспоримо пазарно
пространство, което прави конкуренцията безсмислена. Вместо подялба на
съществуващото и често намаляващо потребление и бенчмаркинга, в основата на
стратегията “Син океан” е залегнало увеличаващо се търсене и отстраняване на
конкуренцията.
2. Създаване на сини океани
Ново пазарно пространство
Пазарната вселена е съставена от два вида океани – червени и сини. Червените
океани представляват всички съществуващи индустрии днес. Сините океани
обозначават цялото непознато пазарно пространство.
В червените океани индустриалните граници са определени и възприети, а
правилата на конкуренция – известни. В тях компаниите се стремят да се представят
по-добре от своите конкуренти, за да заграбят по-голям пазарен дял от съществуващото
търсене. Това става с анализ на основната икономическа структура на съществуващите
индустрии, избор на стратегическа позиция и ниска цена, промоции, реклами,
диверсифициране или фокус на продуктите, постоянно следене на конкуренцията и
много други. Всяка от тези дейности представляват за компаниите значителни разходи,
които от своя страна водят до увеличаване на цената на продуктите или до намаляване
на печалбите.
За разлика от тях сините океани се характеризират с неизследвано пазарно
пространство, което трябва тепърва да се изгради и което дава възможност за висок
ръст на приходите. Въпреки че някои сини океани се създават извън съществуващите
индустриални граници, повечето от тях са изградени от самите червени океани чрез
разширяване на вече съществуващите рамки. В синия океан конкуренцията е неуместна,
тъй като правилата на играта още не са определени.
Резултатът от съставянето на сини океани
Направено е изследване в 108 компании, за да се изрази количественото
въздействие от изграждането на сини океани върху растежа на дадена компания както
по приходи, така и по печалба. Резултатите показват, че 86% от новите компании са
следствие от разширяване на марката, т.е. увеличаващи се подобрения в рамките на
352

червения океан. Въпреки това те създават едва 62% от общите приходи и само 39% от
общата печалба. Останалите 14% от инициативите са насочени към създаване на сини
океани, които от своя страна генерират 38% от общите приходи и 61% от печалбите.
Нарастваща потребност от създаване на сини океани
Няколко фактора обуславят нарастващата потребност от създаването на сини
океани. Устременият технологически прогрес значително увеличава индустриалната
продуктивност и позволява на компаниите да предлагат безпрецедентно голям брой
стоки и услуги. В резултат на това, в роящите се индустрии предлагането надвишава
търсенето. Тенденцията към глобализация утежнява още ситуацията. С премахването
на търговските бариери между нациите, както и наличие на информация за продукти и
цени в целия свят, пазарните ниши и монополистите продължават да изчезват.
Ожесточената световна конкуренция увеличава предлагането, но красноречиви
доказателства за увеличение на търсенето в световен мащаб не съществуват.
Статистическите проучвания дори сочат намаляване на населението в много от
страните с развити пазари.
Нови индустриални изследвания на основни американски марки показват, че за
категориите “основен продукт” и “услуга” марката като цяло става все по маловажна, в
резултат на което цената предопределя избора на клиентите. Те вече не държат, както
преди, техният перилен препарат да е Tide или Ariel. Те също така не биха си купували
единствено Colgate, след като на пазара има Crest, и обратното.В пренаситените
индустрии разграничаването на марката става все по-трудно както при икономически
подем, така и при икономическа криза.
Стойностна иновация
Онова, което принципно отделя печелившите от губещите при създаване на сини
океани, е техният подход към стратегията. Компаниите, уловени в червения океан,
следват конвенционален подход и се стремят да победят конкуренцията, като заемат
отбранителна позиция в съществуващия индустриален ред. Изненадващо, но
създателите на сини океани не използват конкуренцията като предмет на бенчмаркинга.
Вместо това те следват друга стратегическа логика, която наричат стойностна иновация.
Стойностната иновация е крайъгълен камък в стратегията “Син океан”. Наричат я така,
защото вместо да се съсредоточи върху надмощието на конкуренцията, стратегията
акцентира върху обезсмислянето на конкуренцията чрез създаване на скок в стойността
за потребителя, като по този начин се създава ново и неоспоримо пазарно пространство.
Стойностната иновация оборва една от най-разпространените догми на
конкурентно ориентираната стратегия – съотношението стойност – разход. Обикновено
се смята, че компаниите могат да създадат по-висока стойност за клиентите при повисок разход, или да създадат умерена стойност при по-нисък разход. В този случай за
стратегия се смята изборът между диференциране и нисък разход. Онези обаче, които
се стремят да създадат сини океани, търсят едновременно и диференциране, и нисък
разход.
Стойностната иновация се създава в онази зона, в която действията на една
компания имат благоприятно влияние както върху нейната разходна структура, така и
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върху нейното стойностно предложение към потребителя. Разходите се намаляват чрез
отстраняване или редуциране на факторите, за които се съревновава индустрията.
Потребителската стойност нараства чрез увеличаване и създаване на елементи, които
индустрията никога не е предлагала. С времето разходите допълнително намаляват,
поради икономии от обема на производството, които се дължат на увеличените
продажби в резултат на по високата стойност.
Фигура 1: Стойностна иновация

Както показва фигурата, създаването на сини океани намалява разходите и
едновременно с това увеличава стойността за купувачите. Така се постига ръст в
стойността както за компанията, така и за клиентите. Тъй като стойността за
купувачите е резултат от реалната полза от продукта или услугата и от цената, която
компанията предлага и тъй като стойността за компанията се образува от цената и
нейната разходна структура, стойностната иновация се постига единствено, когато
ползата от продукта или услугата, цената и разходите на компанията са правилно
изравнени. Именно този цялостен подход превръща създаването на сини океани в
устойчива стратегия.
3. Аналитичен инструментариум
Стратегическа диаграма
Стратегическата диаграма е както диагностична, така и оперативна рамка за
изграждане на печеливша стратегия “Син океан”. Първо, тя улавя настоящата
конюнктура на бизнеса в съществуващото пазарно пространство. Това позволява да се
разбере къде в даден момент инвестира конкуренцията, факторите, за които
индустрията понастоящем се бори в продукти, услуги и доставки и какво получават
клиентите от съществуващите конкурентни оферти на пазара. Следващата фигура
представя цялата тази информация в графичен вид. Хоризонталната ос показва набора
от фактори, за които индустрията се бори и в които инвестира.
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Фигура 2:

Вертикалната ос на стратегическата диаграма описва нивото на предлагане,
което купувачите получават при тези основни конкурентни фактори. Високото ниво
означава, че компанията предлага на купувачите повече и, следователно, инвестира
повече в този фактор. Що се отнася до цената, по-високото ниво показва по-висока
цена.
Рамката “Четири действия”
Съществуват четири основни въпроса за оспорване на стратегическата логика на
индустрията и бизнес модела. Целта е да се премахне съотношението между
диференциране и нисък разход и да се създаде нова крива на стойността:
•

Кои фактори, които индустрията приема за дадени, трябва да се отстранят?

• Кои фактори трябва да се намалят значително под стандартните на
индустрията?
• Кои фактори трябва да се увеличат значително над стандартите на
индустрията?
• Кои са факторите, които индустрията никога не е предлагала, и които трябва
да се създадат?
Първият въпрос призовава към отстраняването на факторите, които компаниите
от съответната индустрия си оспорват. Често тези фактори се смятат за зададени
веднъж завинаги, въпреки че вече нямат стойност или дори намаляват стойността.
Понякога онова, което купувачите ценят, коренно се променя, но компаниите, вглъбени
в бенчмаркинга, не предприемат никакви действия и дори не усещат тази промяна.
Вторият въпрос цели да определи дали продуктите и услугите са загубили
смисъла си в надпреварата да се предложат същите продукти и услуги каквито
предлагат конкурентите. Тук компаниите предлагат на клиентите повече от
необходимото, като увеличават разходната си структура, без това да доведе до печалба.
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Третият въпрос приканва да се открият и отстранят компромисите, които
клиентите са принудени да правят.
Четвъртият въпрос помага да се открият нови източници на стойност за
клиентите и да се създаде ново търсене и промяна на стратегическото ценообразуване в
индустрията.
Прилагане на рамката “Четири действия” към стратегическата диаграма на
съответната индустрия е всъщност преоткриване на стари истини. Casella Wines взима
предвид тези четири действия и създава [yellow tail] – вино, чието стратегически
профил се откъсва от конкуренцията и създава син океан. Вместо да предлага
обикновено вино Casella Wines създава социална напитка, достъпна за всички – за
любителите на бира или коктейли, както и за почитателите на спиртните напитки. В
рамките на две години [yellow tail] се налага като най-бързо развиващата се марка в
историята на австралийската и на американската винарски индустрии и става вино
номер едно по внос в САЩ, като изпреварва френските и италианските вина. До август
2003г. то се превръща в най-продаваното червено вино в 750 милиона бутилки в САЩ,
като задминава дори калифорнийските вина. До средата на 2003г. средните годишни
продажби на [yellow tail] достигат 4,5 милиона кашона.
Следващата диаграма показва до каква степен приложението на тези четири
действия довежда до откъсването от конкуренцията в американската индустрия за
производство на вино. Както се вижда кривата на стойността на [yellow tail] значително
се отличава от останалите.
Фигура 3:

Като разглежда алтернативите на бирата и готовите коктейли и се съсредоточава
върху неклиентите, Casella Wines създава три нови фактора в американската индустрия
– лесна консумация, лесен избор, забавление и приключение – и отстранява или
намалява всички останали.
Заедно с плодовата сладост, [yellow tail] драстично намалява или отстранява
всички фактори, които винарската индустрия отдавна се бори да утвърди, независимо
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от цената. С отстраняването на необходимостта от период на отлежаване, нуждите на
Casella Wines от оборотни средства за осигуряване на този процес също намаляват,
което създава по-бърза възвращаемост от производството на вино.
[yellow tail] значително намалява броя на предлаганите вина до две – Шардоне,
най-известното бяло вино в Съединените щати, и червеното Шираз. Компанията
премахва техническия жаргон, създава учудващо прост и нетрадиционен етикет,
изобразяващ кенгуру в ярки, изпълнени с живот жълти и оранжеви цветове на тъмен
фон. Кашоните за вино на [yellow tail] също са в подобни ярки цветове, а името на
марката е изписано с големи букви. Те имат двойна функция – да привличат погледа и
да не плашат клиента с излишна сложност. Компанията постига лесен избор, когато
превръща продавачите на дребно в посланици на [yellow tail], предоставяйки им
австралийско работно облекло, включително шапки и кожени якета. Търговците са
впечатлени от марковото облекло и не се притесняват да препоръчат [yellow tail] на
техните клиенти.
Фактът, че в началото Casella Wines предлага само два вида вино – червено и
бяло – опростява нейния бизнес модел. Минимизирането на артикулите в наличност
увеличава максимално стоковия оборот и намалява инвестициите в складов инвентар.
Впоследствие, това намаляване на предлаганите артикули се прехвърля и към
бутилките в кашоните. [yellow tail] нарушава индустриалните конвенции. Casella Wines
е първата компания, която поставя червеното и бялото вино в еднакви по форма
бутилки – това довежда до по-голямо улеснение при производството и прави
подреждането на вината изключително лесно.
Стратегиите за растежа на големите играчи в американската винарска индустрия
се целят в заможните клиенти и инвестират милиони долари в реклама на търговската
марка за укрепване на имиджа й. Но Casella Wines открива, че този елитарен имидж не
допада на масовата публика, която го счита за обиден. Така [yellow tail] нарушава
традицията и създава индивидуалност, която въплъщава чертите на австралийската
култура – смелост, забавление и приключение. “Есенция от величието на една
земя...Австралия”. Там не съществува традиционен имидж на виното. В изписването на
името [yellow tail] с малки букви, живите цветове, и мотива с кенгуруто, звучи
Австралия. На етикета не се споменават никакви лозови масиви.
В резултат [yellow tail] допада на широк кръг любители на алкохолни напитки.
Като предлага скок в стойността, [yellow tail] поставя на своите вина цена по-висока от
тази на евтините вина – 6,99 долара за бутилка – почти два пъти цената на евтиното
вино.
Други начини за създаване на сини океани
При посещението си през 2007 година в България, Филип Котлър говори за
стратегията „Син Океан” и посочва други начини, по които компаниите могат да
създадат сини океани.
Различни индустрии - например в Home Depot всеки служител е експерт в
някаква област. Те не наемат просто хора, а наемат водопроводчик за продавач на ВиК
продуктите, електротехник за електрическите продукти и т.н. Освен това те са
•
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възприели и друга идея - образователната. От Home Depot знаят, че много хора нямат
представа как да боядисат или поправят инсталацията на къщата си. Затова всяка
събота те организират курсове с продължителност 2 часа, в които обучават
потребителите си. Така те комбинират продажбите с образованието (две различни
индустрии).
Стратегически групи в индустрията - например Curves. Жените се
оплакват, че не искат да ходят във фитнеси, в които има и мъже, защото се притесняват,
че мъжете ги зяпат, трябва да изглеждат добре, да са гримирани и т.н. Така те създават
женски фитнес на франчайзингов принцип, в който жените идват за по половин час три
пъти седмично и се упражняват на 6 уреда.
•

Верига купувачи - след анализ на потребителите си с най-големи
възможности Canon решават, че хората ще проявят интерес към копирна машина, която
могат да използват в дома си.
•

•

Допълващи се продукти и услуги - моделът на Barns & Noble.

Функционален или емоционален мотив за купувачите - известните
швейцарски часовници Swatch са се превърнали в моден аксесоар и потребителите си
купуват по пет или шест часовника - по един за всеки ден от седмицата. Така от
функционален, мотивът за покупката се променя в емоционален.
•

Времето - опитайте се да отговорите на въпроса: „Кое е следващото нещо,
от което ще имаме нужда?” Това очевидно са направили от Apple, когато са изобретили
iPod-a. Toyota пък са първата компания, която осъзнава, че имаме нужда от покачествени коли (TQM - Total Quality Movement). 6 Sigma също се използва от Motorola.
Това означава, че качеството на продукта е толкова високо, че само 1 до 3 от 1 милион
коли или мобилни телефони ще имат някакъв дефект. Имайки предвид повишаващите
се цени на бензина, Toyota изобретяват хибридния автомобил.
•

Трите характеристики на добрата стратегия
Както показва стратегическата диаграма, кривата на стойността на [yellow tail]
има фокус – компанията не пилее усилия във всички основни фактори на
конкуренцията. Формата на нейната крива на стойността се отклонява от тази на
другите играчи – резултат от това, че не анализира своите конкуренти, а вместо това
търси алтернативи. Мотото на стратегическия профил на [yellow tail] е ясно – забавно и
просто вино, на което човек може да се наслаждава всеки ден.
Когато е изразена чрез кривата на стойността, ефективната стратегия “Син
океан”, подобно на тази на [yellow tail], има три допълнителни преимущества – фокус,
отклонение и запомнящо се мото. Без тези преимущества стратегията на компанията
вероятно би останала неясна, неидентифицирана, трудна за обяснение и с висока
разходна структура. Тези три отличителни белега служат за първоначален тест на
търговската приложимост на идеите за син океан.
4. Бариери при имитирането на сините океани
•

Естествен монопол: Пазарът често не може да поддържа втора компания.

•
Компаниите, които постигат стойностна
уникалността на продуктите и от лоялните потребители.

иновация

печелят

от
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•
За имитирането на модела често са нужни значителни политически и
културни промени.
•
Големият обем на продажби предразполага към значително намаляване на
разходите, което е друга бариера пред навлизането на компании-имитатори на пазара.
•

Патенти.

•
Стратегията „Син океан” може да е в разрез с изградения имидж на
марката и с дългосрочната стратегия на компанията.
Използвани информационни източници:
1. Ким, В. Ч. & Моборньо, Р. (2006). Стратегията “Син Океан”. София, Локус Пъблишинг
2. Котлър, Ф. (2007). Презентация, намерена на 19.09.2009г. в http://www.maggieto.com/2007/12/blogpost.html
3. Kim, W. Ch. & Mauborgne, Р. (2004). Blue ocean strategy. Намерено на 22.09.2009г.
в http://www.courtenayhr.com/images/Blue%20Ocean%20Strategy.pdf
4. Kim, W. Ch. & Mauborgne, Р. (2008). Blue ocean strategy. Презентация, намерена на 23.09.2009г.
в http://visipramudia.files.wordpress.com/2008/04/blue-ocean-strategy.pdf
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Съвременни техники за диагностика на дейността на организацията
гл. ас. д-р Цветана Стоянова, УНСС
Диагностиката в основата си е регулярна дейност, поддаваща се на планиране регулярно преоценяване на ситуацията и проблемите, но има и изключения напр. при
извънредни обстоятелства се извършва инцидентна диагностика, а в някои случаи
епизодична диагностика – случайна за изследвания обект.
По своята същност диагностиката е информационен процес, в рамките, на който
се събира информация от различни източници, преработва се и въз основа на нея се
изработва решение - формулират се проблеми, усвояват се по-добре техниките за
обработка на информацията, подобряват се формулировките, методите на работа,
обновява се подхода и т.н.. Диагностиката може да се осъществи от ръководителя или
от сформиран екип от специалисти.
В тази връзка, целта на настоящия доклад е да се представят по-известните и
успешно приложими съвременни техники за диагностика на бизнес организацията.
Използвайки различни методи за диагностика, мениджърите се стремят да
определят влиянието на т.нар. „ключови фактори за успех” като проявление в
момента и като тенденция за бъдещото развитие. Тези ключови фактори са различни за
различните бизнеси, пазарни сегменти и конкурентно положение. Структурирането на
ключовите фактори и показатели на успеха търпи непрекъснато развитие на основата
на обобщаване и анализ на добрите управленски практики. Първоначално определянето
на тези фактори се свързвало със системите за управленски контрол. Постепенно
идеята за значението на ключовите за успеха фактори надхвърля контролната функция
и става основа при разработване на съвременните управленски системи.
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Таблица 1 Ключови фактори за успех
-Свързани с технологията
-експертни знания и умения в научноизследователската и развойната дейност
-способност за иновация на производството
-способност за продуктова иновация
-експертни умения в дадена технология
-други …
-Свързани с производството:
-ниски производствени разходи
-качество на производството (рекламации, поправки …)
-добро оползотворяване на основните фондове на предприятието
-благоприятно разположение на организацията
-достъп до квалифицирана работна сила
-висока производителност на труда
-ниски разходи за дизайн, ре инженеринг
-гъвкавост - възможност за адаптация към вкуса на клиента
-други …
-Свързани с дистрибуцията:
-силна мрежа на продажби на едро
-дистрибуционна мрежа - собственост на организацията
-ниски разходи за дистрибуция
-бързина на доставките
-други …
-Свързани с маркетинга:
-квалифицирани и ефективни продавачи
-сервиз, техническа подкрепа
-работа върху заявките
-пакетиране
-гаранции за клиента
-други …
-Свързани с квалификацията и способностите на работната сила:
-талант на работната сила
-"ноу-хау" за тотално управление на качеството
-експертни умения в областта на проектирането на продукта
-степен на усвояване на технологията
-други…
-Организационни характеристики:
-съвременна информационна система, информационно обслужване
-способност за бърз отговор на различни предизвикателства
-организационно "ноу-хау"
-други…
-Други:
-репутация, имидж
-ниски разходи
-защитено "ноу-хау" с патенти

Не е нужно да се анализират подробно всички фактори, а да се идентифицират
само тези 3-4, които наистина имат ключово значение и предопределят в голяма степен
дали ще спечели или загуби организацията. За да се извлекат критичните фактори за
успех трябва внимателно да се анализира целевия пазар. Така например структурата на
ключовите фактори за успех и показателите за измерване на дейността на банковата и
застрахователна компания Halifax са показани на фиг. 1.
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Формулировка на
мисията на Halifax
По какво ще се
отличава
компанията, ако
успешно реализира
своята мисия

За персонала и
собствениците
Аспект “Финансова
дейност”

За потребителите
Аспект
“Отношения с
клиентите”

За вътрешния
управленски
контрол
Аспект “Вътрешни
бизнес процеси”

За способността
към развитие
Аспект “Развитие
и квалификация на
персонала”

Кои са ключовите
фактори за успех
на мисията

- Оценка на
текущата дейност
- Контрол на
разходите
- Рентабилност
- Кредитоспособност
на
кредитополучателит
е

- Репутация
- Удовлетвореност
на потребителите и
отношения с тях;
- Качество на
обслужването
- Видове услуги и
разходи по тях

- Ефективност и
качество на
вътрешните
процеси
- Операционен
контрол
- Прогресивни
технологии
- Взаимодействие
на сътрудниците

- Развитие на
мениджърите
- Операционна
ефективност
- Информация за
предоставяните
услуги

Кои са ключовите
показатели на
дейността

- Сума на
обезпечените
кредити
- Сума на
индивидуалните
кредити
- Пенсионни сметки
на компанията
- Операции по
презастраховане
- Обща сума на
малките кредити

- Индекс на
качеството на
обслужване
- Брой посещения
от клиенти
- Сума на
кредитите под
залог
- Инвестиции
- Резултати от
анкетирането на
сътрудниците

-Коефициент на
кредити към
обезпечени
кредити
- Сума на
контролируемите
административни
разходи
- Брой
контролируеми
показатели в
подразделенията
-Брой нови услуги

- Планиране на
дейността
- Управление на
дейността
- Разпространение
на информация
- Обуччение и
развитие на
персонала
- Работа в екип

Фигура 1. Ключови фактори за успех на Halifax
Всяко предприятие има различни фактори за успех в зависимост от
конкурентната стратегия, структурата, позицията в съответната индустрия и
географското си разположение. За да е конкурентно едно предприятие то трябва да има
някакво предимство (превъзходство) над останалите.
В тази връзка е добре да разгледаме аналитичният модел за превъзходство на
предприятието, разработен от Канджи, който се гради на 14 критични за успеха на
предприятието фактора (фиг. 5).
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Принципи

Водещи концепции

Удовлетворяване
потребностите на
клиента

Удовлетворяване на
вътрешните клиенти
Удовлетворяване на
външните клиенти

Управление на
основата на фактите

Дейността е процес

Участие на
служителите в
управлението

Непрекъснато
усъвършенстване

Измерване на процесите

Работа в екип
Повишаване на качеството

Постигане на
превъзходство

Превъзходство на предприятието

Основен фактор

Непрекъснато подобрение
Превантивни мерки

Фигура 5. Модел на Г. Канджи за превъзходство на предприятие
Основният от тях е ръководене – т.е. постигане в максимална степен на
съчетаване на ръководните и лидерските умения. От своя страна, този фактор поражда
четири принципа: удовлетворяване на клиента, управление на основата на фактите,
участие на служителите в управлението, непрекъснато усъвършенстване. Всеки един от
принципите на свой ред поражда по две концепции, свързани с неговата същност:
Удовлетворяването на клиента обхваща удовлетворяване на външните и
вътрешни клиенти.
Управлението на основата на фактите, когато се приложи в цялостната
работа на предприятието, е свързано с определяне на процесите и тяхното измерване.
Участието на служителите в управлението се основава на създаването на
условия за работа в екип и повишаване на качеството.
Непрекъснатото усъвършенстване е резултат от изграждане на цикъл на
непрекъснато подобряване и осигуряване на превантивни мерки.
Въз основа на модела на Гопал Канджи се формира индекс за
съвършенство на стопанската дейност (BEI), който е средство за комплексно
определяне на степента на удовлетвореност на клиентите, работодателя и всички
заинтересовани страни в рамките на предприятието, за да се получи широкообхватна
оценка за начина, по които работи то. Индексът BEI дава възможност пряко да се
съпоставят:
-

различни по вид предприятия;

предприятия със сродна стопанска дейност, но разположени в различни
географски региони;
развитието на една стопанска дейност през различни периоди от време,
(т.е. състоянието на дадена стопанска дейност към даден момент).
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Комбинираният ефект от индекса на критичните за успеха фактори и
коефициента, определящ взаимовръзките между тях, спомага за определяне на степента
на превъзходство на предприятието. Средните резултати на критичните фактори дават
груба представа за това как дадено предприятие се справя с ключовите области,
свързани с осъществяването на дейността. Тези резултати не отразяват влиянието на
независимите променливи върху зависимите променливи. Както предлага Канджи,
определянето на важните дейности също е критична част при определяне начина и
критериите за измерване на факторите за успех.
Математически пресмятането и подреждането на всеки ключов за успеха фактор
се описва както следва:
n

KSFi = ∑ X ij (ai + bi + ci )
j =1

Където,
i = 1,2,3....m - брой на факторите, които трябва да бъдат оценени;
j = 1,2,3,...n - брой на оценяваните функционални области;

KSF – ключови фактори за успех;
X – взаимовръзка между ключовите фактори за успех и различните
функционални области.
Възможните отношения са:
0 – няма взаимовръзка;
1 – слаба / възможна взаимовръзка;
3 – средна / умерена взаимовръзка;
6 – силни взаимовръзки.
а – степен на важност на критичните за успеха фактори.
Възможните стойности са:
1 – слаб приоритет;
3 – среден приоритет;
6 – висок приоритет.
b – необходимостта от промяна на ключовите фактори.
Възможните стойности са:
0 – не е необходима;
3 – необходима е.
c – въздействие върху разходите
Възможните стойности са:
0 – няма намаляване на разходите;
1 – има намаляване на разходите.
Друг метод за диагностика на вътрешната среда на организацията е „рейтинг на
конкурентните сили” (Competitive Strength Report - CSP). Прилагането му води до
364

определяне на текущото състояние и перспективите пред развитието на конкурентните
предимства, което улеснява изработването на стратегически решения и определянето
на необходимите средства за тяхната реализация. Отправният момент при този метод е
свързан с изследването и определянето на стратегическите конкурентни силни страни и
критични проблеми, от които се обуславя успеха при формулирането и
осъществяването на стратегията. Логическата постановка на метода CSR е, че
определената по този начин „конкурентна сила” може да изпълнява ролята на ключов
фактор за стратегическото развитие на компанията и нейните дейности. Това ще
съдейства за рационалното изграждане на релацията между стратегическите
конкурентни възможности на организацията и стратегическите приоритети за развитие.
При съставянето на CSR е възприето схващането, че залагането на оптималната връзка
между дейностите във формулировката на стратегията, което се извършва на базата на
установената конкурентна сила на компанията, е съществен фактор за реализацията на
т.нар. синергични потенциали.
Като
методичен
инструмент
за
изследване
вътрешноорганизационните процеси CSR спомага за:

и

подобряване

на

оценяване в дълбочина на 15 основни измерения на бизнеса, които
формират характера на конкурентните предимства;
сравняване на конкурентните силни страни на компанията с най-добрите
резултати на конкурентите;
подчертаване на възможните различия при неразбиране на приоритетите
от страна на ключови акционери;
разкриване на индивидуалния принос към основни аспекти на
организационните силни страни;
изразяване в количествено отношение на организационни рискове
(обхващат се 60 възможни влияния), провокиращи появата на критични слабости и
проблеми;
направляване на мениджърския екип при извличането на значителна
ерудиция и опит вследствие от проучвателно-аналитичния процес;
насърчаване на целеустремения, прецизно фокусиран диалог относно
максимизирането на притежаваните конкурентни преимущества;
ръководене на процесите по вземане на определени решения за действия
и тяхното прилагане във връзка с увеличаването на конкурентните предимства;
предупреждаване за нуждата от формиране на лидерство, необходимо за
постигането и поддържането на конкурентно превъзходство;
информиране за необходимите средства за постигане и поддържане на
предимство.
Прилагането на метода CSR обикновено следва пет-степенна процедура.
Характерните съдържателни моменти към всяка една фаза са представени на фигура 6.
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Фаза 1. Дефиниране на рамковите условия
- Определяне на респондентите
- Контекстни и фокусни точки ;
- Извличане на най -доброто от възмоцностите на CSR ;
- Конкурентни сили ;
- Настоящо състояние на конкурентните сили ;
- Изследователска постановка .

Фаза 2.Съставяне профила на конкурентните силни страни
- Обработка на въпросниците ;
- Профил на конкурентните силни страни (оценки от висш мениджър )
- Ключови точки във въпросника ;
- Профил на конкурентните силни страни (оценки от всички респонденти )

Фаза 3. Определяне на критичните проблеми
- Обща характеристика на критичните проблеми ;
- Обобщаване на оценките ;
- Детайлна оценка на критичните проблеми и всички други утежнения

Фаза 4. Достигане или недостигане на т .нар . “Превъзходство”
(Предимство )
- Възможности и пречки за постигане на предимство ;
- Принос на човешкия фактор към организационната промяна ;
- Реализиране на напредък или неуспех по пътя към реализация на
предимство ;
- Хора + Цели +Процеси = Изпълнение
- Най -важни условия за достигането или не на предимство
Фаза 5. Подготовка за обсъждане на резултатите
- Дефиниране на предимството ;
- Подготвяне на макети и илюстративни сценарии .
Фигура 6. Методика на приложение на CSR метода
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Входящата информационна база на CSR се акумулира посредством два чеклиста, насочени към приоритетно изследване на две основни области, а именно:
-

конкурентни силни страни;

-

критични проблеми.

При съставяне на чек-листа, всеки респондент отбеляза отговор, който счита за
най-точен и по този начин се маркира определено т.нар. конкурентно състояние. Те са
наречени условно „Независимо” (Free), „Превъзходно” (Excellent), „Комфортно”
(Comfortable), „Притеснително” (Constrained). В стремежа за максимална точност при
оценяването се допуска възможност за маркиране на междинно състояние. След като се
получат резултатите се изготвя писмен CSR доклад, в които оценките се извеждат чрез
препращане към четирите възможни състояния на конкурентните сили. В табл. 6 са
дадени примерни резултати от оценка на конкурентните силни страни на компания.
Таблица 6: Състояние на конкурентните силни страни
Направления
на оценяване
Пазарно
лидерство
Потребителски
фокус
Стратегическо
инвестиране
Риск
мениджмънт
Формиране на
таланти
Операционен
тренинг
Усвояване на
иновации
Обучение

Притеснително

1

2

Комфортно
1

5

1

3

2

Конкурентно състояние
Превъзходно

Независимо

Без
отговор

Общо

2

8

2

2

8

3

1

1

8

1

1

1

3

1

2

4

2

4

3

2

1

1

3

1

1

1

1

8
8

2

8
8

1

1

1

8

Всяко от четирите състояния дава ясна представа за текущия статус и
перспективите пред съответния бизнес в стратегически разрез.
За да се определи една организация като „Независима” тя трябва да притежава
95% от възможните силни страни. Резултатите на такива организации маркират
образците при конкурентната борба в съответния бранш или бизнес сектор.
Реализираната доходност на такива компании е средно с 80% по-висока от средната
стойност за бранша.
За да се каже, че една организация е „Превъзходна”, тя трябва да има минимум
80% силни страни. Такива организации могат да оказват значително въздействие върху
дейността на конкурентите, доставчиците и дистрибуторите. Но те са уязвими при
внезапни промени във външните ограничителни условия. Нужно е по-нататъшно
укрепване на стратегическите конкурентни преимущества и работа по съществени
критични проблеми.
С определението „Комфортна” или непретенциозна се обозначава организация,
притежаваща минимум 55% от възможните конкурентни сили. Обикновено такива
компании развиват дейността си в правилната стратегическа посока, но рискът е на
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високо ниво, а съществуващите критични проблеми оказват преобладаващо влияние
върху дейността им.
Като „Притеснителни” се класифицират фирми, които имат едва 15% от
възможните силни страни. Достигането на критичните проблеми на ниво от над 85%
показва съществуването на реална опасност, организацията да изпадне в
несъстоятелност в следващите от 3 до 5 г.
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Управление на информацията: репликация, резервиране,
възстановяване
Людмил Аначков (БНБ)
Въведение
Информацията – винаги е била основен актив на успешните организации. В
допълнение съвременният бизнес налага необходимост от все по-бърза обработка на
все по-големи обеми информация. Ето защо ефикасното управление на информацията
става основно предизвикателство
Управление на информацията
С автоматизирането на практика на всички области на човешката дейност,
събирането и натрупването на информация е става лесно и бързо и неизбежно. Услугите
през Интернет като проучване, пазаруване, електронно банкиране до услугите тип
електронно правителство събират огромни количества данни за потребителите.
Изискванията на редица регулации налагат събиране, обработка, съхранение и
осигуряване на достъп до информация за дейността на редица организации (над 30
регулационни изисквания в световен мащаб увеличават с 64% годишно необходимите
данни).
Потребителите от различни области изискват съхранението на необходимите им
данни да бъде над 50 години. Непрекъснато се увеличават и като брой и като капацитет
източниците на данни, като 80% от данните днес са в неструктуриран вид – документи,
изображения, електронна поща, графична и аудио/видео информация.
Различни интелигентни устройства генерират, събират и обработват огромни
обеми от данни при своята работа. Обемът на инсталираните устройства за съхранение
на данни през 2012 г. се очаква да нарастне 6,5 пъти в сравнение с инсталираните през
2008 г. (според прогноза на Gartner). Същевременно начинът на използуването им ще се
подобри с 30% - чрез консолидация, компресиране, де-дубликация (според прогноза на
Forrester). Съвременните хардуерни системи позволяват съхранението и достъпа в
реално време до терабайти информация. Съвременните софтуерни системи позволяват
бързо намиране на необходимата информация, като извличането на данни може да се
базира от класичското търсене по ключови думи в бази данни до използуването на
технологии като Data Mining.
Търсенето на информация вече не се ограничава само в рамките на
организацията, но и по целия свят. Непрекъснато се повишават изискванията към
наличността на информацията и времето за намиране
Управление на информацията е сложен процес, обхваща всички дейности по
събиране, систематизиране, организиране, търсене, архивиране и възстановяване
на информацията. Гарантирането на сигурността на информацията е основна задача
при нейното управление
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Наличност;



Конфиденциалност;



Цялостност.

Успешното решаване на задачите по управлението на информацията дава големи
предимства на съвременните организации и обратно нерешаването им води до редица
затруднения.
Съвременните технологии ни предоставят много възможности за успешното
решаване на задачата. Все по-широко разпространение намират специализираните
системи за централизирано съхранение на данни.


DAS (Direct Attachet Storage)



NAS (Network Attachet Storage)



SAN (Storage Area Network)

Централизирани системи за съхраняване на информацията
1)

Предимства:

•

Консолидация на дисковото пространство

•
Възможност за по-гъвкаво разпределение на дисковото пространство и
удовлетворяване на нуждите на потребителите
•
Премахване на практика на зависимостта от операционните системи при
организацията на съхранението на данните
•
данни и др.

Осигуряване на различни подходи за архивиране на ниво файлове, бази

•

Възможност за централизирано управление на архивирането

•

Съкращаване на времето за архивиране на данните

•

Съкращаване на времето за възстановяване на данните при авария

2)

Недостатъци

•

По-висока цена

•

Управление на по-сложна инфраструктура

•

Наличие на единична точка на отказ (single point of failure)

Централизираната система за съхранение на информацията се превръща в
основен актив, особено за организации, за които работата с информацията им е
критична – например финансовите институции.
Добре познатите решения за съхраняването на резервни копия на данните на
външни носители (обикновено магнитни ленти) вече не винаги са приемливи, поради
прекалено дългото време за възстановяване на работоспособността на системите.
За съвременните организации са необходими решения осигуряващи висока
степен на наличност на информацията и възможност за бързо възстановяване в случаи
на бедствия и аварии. Необходимото решение за гарантиране на сигурността на
критичната информация е резервиране на системите за съхранение на данни.
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1)

Предимства на резервирането на системите за съхранение

•
Повишават нивото на наличност на критичната информация за
организацията
•

Гарантират работоспособността на системите при хардуерни проблеми

•

Свеждат до минимум времето за неработоспособност на системите

2)

Недостатъци този подход са:

•

По-големи разходи

•

Наличие на по-сложна инфраструктура

•
Не гарантират работоспособноста на системите при бедствия и аварии
засягащи целия изчислителен център
Резервиране на информацията в един изчислителен център

Работоспособност на системите при аварии
Основен подход за гарантиране на работоспособността на системите при
бедствия и аварии е организация на работата на повече от една локации. За целта е
необходимо да се извърши:


Осигуряване на комуникации между локациите;



Осигуряване на необходимото оборудване;



Осигуряване на технически персонал;



Осигуряване на достъпа до критичните системи;



Репликация на необходимата информация може да се извърши чрез



Репликация на ниво система за съхранение на данни

•

Синхронна репликация

•

Асинхронна репликация



Репликация на ниво приложни системи (логическа)



Смесена репликация;



Архивиране и възстановяване на данните от външни носители.
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Репликация на ниво приложни системи се отличава съсследните характеристики:
1)

Предимства

•
Разстоянието е ограничено
използуваната комуникационна технология

единствено

от

възможностите

•

Не е необходим допълнителен специализиран хардуер

•

Възможно е избягване или минимизиране на човешки грешки

2)

Недостатъци

на

•
Използва значителни хардуерни ресурси – процесорно време,
входно/изходни операции и допълнително натоварва комуникационната свързаност
•
Процесът на възстановяване от отдалеченото копие е сравнително сложен
и изисква време
•
Необходима е промяна в приложенията, за да използуват такъв тип
синхронизация
•
Проблеми с програмния код на приложението или базата данни ще бъдат
репликирани
При репликация на ниво система за съхранение на данни се наблюдават:
1)

Предимства

•

Не използва процесорно време от сърверите

•
При прекъсване на връзката хардуерът отговаря за възстановяване на
синхронизацията
•

Възможно е потокът от данни да бъде обърнат в двете посоки

2)

Недостатъци

•
При възникване на инцидент е възможна загуба на данни и необходимост
от пълна синхронизация
•
Възможно е прехвърляне на грешки възникнали на софтуерно ниво или
човешка намеса
•
Необходимо
изчислителни центъра

е

осигуряване

на

съвместимо

оборудване

в

двата

•
Съществуват ограничения в разстоянията, особено при синхронната
репликация
Организация на работата с повече от един изчислителен център
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Организация на работата с повече от един изчислителен център (Вариант 1)

Организация на работата с повече от един изчислителен център (Вариант 2)

Виртуализация на системите и данните
Решение за уплътняване на натоварването на сърверните системи и съответно
минимизиране на комуникационните връзки, захранването и необходимостта от
охлаждане на изчислителните центрове. Дава възможност за разкъсване на връзката
между софтуера и хардуера на който той работи. Позволява прехвърляне на работещо
приложение от сървер на сървер без спиране или рестартиране. Осигурява висока
надеждност на приложенията и данните с които работят и ги защитава в случай на
хардуерни сривове.
Използването на виртуализацията при режим на разделяне на операциите между
два изчислителни центъра позволява:
•

Гарантиране на максимална отказоустойчивост на работата на системите

•

Максимално натоварване на оборудването на двата центъра

•
Възможност за пълна профилактика и замяна на оборудване на критични
системи без тяхното спиране
•
Възможност за осигуряване на непрекъсваемост на основни бизнес
процеси в случай на локални аварии в някой от изчислителните центрове
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Наемане на център за данни
Резервирането на информацията на повече от един център за данни изисква
сериозни първоначални инвестиции, отнема значително време и анганжира
специализиран персонал, както за изграждането така и за оперирането. Възможно е
осигуряването на всички необходими изисквания без изграждането на собствена
инфраструктура, а чрез наемането от специализирани доставчици (outsorsing).
Предимствата и недостатъците на този подход са същите както и при outsorsing-а на
други видове дейности. Като основен недостатък може да се посочи силната
зависимост от един доставчик, което не винаги е приемливо, особено за финансови
институции.
Възможно решение:
1.
Осигуряване на резервиране на критичните системи
изчислителен център.

във втори

2.

Подготовка за смесена репликация на данните.

2.1.

Синхронна репликация основно на ниво файлове и системна информация.

2.2.

Репликация на ниво приложение за повечето от критичните системи.

3.

Подготовка за виртуализация на приложенията и данните.

4.
Подготовка за работа на двата центъра в режим на разделяне на
операциите (Split site).
Използване на резервен изчислителен център в режим (Split site) дава
предимства като:
•

Разделяне на операциите между двата центъра;

•

Повишава се използваемостта на резервното оборудване;

•

Използва се пълноценно екипа, работещ в резервния център;

•
център;

Подходящо решение при близко разположение на основния и резервния

•
системите.

Дава възможност за елиминиране на времето за неработоспособност на

За контакти:
Людмил Аначков, Началник отдел “Информационна сигурност и мрежи”,
Дирекция “Информационни системи”, Българска народна банка
тел: 9145 1307
email: Ludmil.Anatchkov@bnbank.org
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Управление на знанието във виртуални екипи
гл.ас.д-р Надя Миронова, УНСС
Резюме: Способността на организациите да управляват знанията като актив,
който осигурява възвръщане на инвестиции и потенциални приходи, се разглежда от
стратезите като ключов фактор за оцеляване в глобалната бизнес среда.
Статията разглежда знанието от гледна точка на специфичното му
управление във виртуални екипи. Предложени са работни характеристики на
знанието, които характеризират същността му в работната среда на екипа;
анализирани са предимствата, недостатъците и възможностите за приложение на
двата основни подхода към управление на екипното знание в съвременната бизнес
практика: документиране и директна видеоконферентна връзка.
Ключови думи: Управление на знанието; екипно знание; проблеи на контекста;
проблеми на диалога; видеоконференция.
Същественият въпрос на управлението на знанието е да му се придаде стойност
– да се реализира интелектуален капитал. Интелектуалният капитал може да се смята за
основен показател на разликата между цената, съгласно счетоводните документи на
фирмата и нейната пазарна цена. За една успешна фирма тази разлика може да бъде
значителна. Например, организациите, занимаващи се с биотехнологии, имат пазарна
стойност по-скоро базирана на активите им от знания, отколкото на материални активи.
Докато светът на бизнеса има опит в управление на физическия и финансов
капитал, фирмите изпитват затруднения в намирането на ефективни решения за
практическите въпроси относно знанието. Тези решения следват последните тенденции,
които правят управлението на знания особено важно днес:
•

нужда (пост-индустриален, базиран на знания бизнес);

•
разбиране (нарастване на интереса към виртуалните екипи; достъпността
и многократното използване на знания; използване на комуникационни мрежи);
•

достъпни технологии (електронни средства за съвместна работа).

Съвкупността от тези тенденции доведе до повратен момент в използването на
компютърните средства в организациите. Заедно с оценката за възможностите на
технологиите се изграждат съответни комуникативни умения на виртуалния екип и се
създава стратегия за управление на знанията.
Операционни (работни) характеристики на знанието
Няма възприет единен подход към дефинирането на толкова комплексно
понятие като знанието. Практиците се придържат към абстрактното „Знанието е
полезната информация”, енциклопедичните обяснения обезсърчават читателя с
подробностите си. Прагматичното описание на знанието може да се извърши с
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помощта на операционни характеристики, които трябва да оценим, ако трябва да
открием, запишем и използваме знанието за целите на бизнес.
Знанието е човешки потенциални възможности
Някои признават знанието по-скоро за човешки способности, отколкото за
собственост върху неподвижен предмет като книга или компютърен запис. Гледаме на
знанието като на персонална способност, като на умение, опит или интелигентност;
способност да се направи или да се прецени нещо, сега или в бъдеще. Тази способност
може да се придобие от един индивид като резултат от четене, наблюдение, слушане
или възприемане на нещо (физически или емоционално). Всъщност, това, което се чете,
гледа, слуша или чувства не е знание, а е средство, чрез което се предава знанието.
Казваме: „Ето информацията, която искахте за...”, а не „Ето, знанието за...” В езика си
ние разпознаваме, че знанието е резултат от персонална трансформация.
Придобиването на знание е динамичен процес
Това означава, че „средствата за управление на знанието” всъщност реално не
управляват знанието, а помагат да се открие, организира, запише и предаде материал,
от който един индивид може да придобие знание. Дали индивидът придобива знание от
едно средство зависи от динамичното взаимодействие, където има два важни фактора:
•
подобието между персоналния контекст (тяхната ситуация, история и
разбирания) и описания контекст,
•
степента на съответствие между това, как е структуриран материалът и
как структурата на носителя го поднася на читателя.
Следователно, виждаме придобиването на знание (и специално на бизнес знание)
като много зависимо от две силно субективни понятия: контекст и структура. Описание,
което предава знание на един човек може да не го предава на друг ако те не споделят
еднакъв контекст с автора, за да разберат какво е описано или не могат да приложат
материала по начин, по който той е структуриран.
Знанието е генеративно
Да притежаваш знание означава да имаш многокритериална оценка, преценка от
много посоки. Това означава, че индивид, който притежава знание, може за обясни,
използва и приложи интерполации и абстракции. Най-важното е, че да притежаваш
знание означава, че трябва да можеш да генерираш нови подходящи твърдения по
някаква тема, а не да възпроизвеждаш вече получените твърдения.
Знанието е развитие (натрупване)
Когато някой казва „информация” в бизнес практиката, обикновено има предвид
„информационен документ”. Този „документ” е обширен, организиран набор от
информация. Той има голям обем. Знанието не идва бит по бит. То се предава
посредством набор от книги или се придобива чрез опит. Очакванията са, че хората
придобиват знание в продължение на дълго време, а не за часове и минути.
Знание за работата най-добре се придобива посредством работа
Науката за изучаването (натрупване на знание), етнометодология, се е развила
на базата на преимуществото на принципа учение-на-работа. Знанието, придобито на
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работа, идва без абстракции и преструктуриране, което е необходимо в една лекция,
книга, филм или запис. То съдържа една стъпка по-малко към разкриване на набора от
знания за изграждане на собствените перспективи на един индивид.
Диалогът е знание
От векове книгите се публикуват със специална цел да позволят на другите да
придобият знание. Днес организациите публикуват голямо количество вътрешни и
външни материали за своите методи и продукти. Наричаме това “знание чрез
публикуване”. Съществува и друг , особен вид знание, което е достъпно за съвременния
бизнес: диалогово знание. Диалоговото знание се съдържа в това, което хората обменят
един с друг в процеса на общуването си. Диалогът представлява формална и
неформална комуникация и съдържа някои придружаващи атрибути. Съвременните
средства за съвместна работа и, специално, компютърните средства за конферентна
връзка, позволяват записването на това, което хората пишат и изпращат един на друг.
Този записан материал представлява богата база, от която хората могат да придобият
знание.
Публикуваното знание е важно и често доминира в комуникационните мрежи,
но се възприема по- скоро като управление на информацията, а не като въпрос на
управление на знанието. Предизвикателството на представената тук концепция е да се
открие знание от това, което казват хората и създават като част от своята всекидневна
работа и то да се направи достъпно за другите.
Управление на екипното знание
Мениджмънтът търси начини за управление на знанието, като все повече се
фокусира върху бизнеса на базата на знание, отколкото на бизнеса на базата на
производство. Очевидно, знанието се превръща в трети стълб на печалбата,
равностойно с физическите и финансовите активи. Новите роли на „мениджърите на
знанието” или „висшите екипни служители” включват отговорността за създаване на
средата и процедурите за третиране на знанието като корпоративен актив.
Екипите, които често са определяни дори като „електростанции” на ефективната
организация, са в същност по-неподатливи от гледна точка на управлението на
знанието от отделните индивиди. Самата същност на екипите е да създават голяма част
от новото знание, което има висока стойност за предприятията. Знанието, генерирано в
процеса на тяхното функциониране е по-сложно да се идентифицира, отколкото
знанието на индивида, тъй като то съществува в различни хора и също в тяхното
непрекъснато взаимодействие, малка част от което се записва.
Към управлението на екипното знание се прилагат основно два подхода:
традиционен подход и нов подход- с помощта на компютърни средства.
Традиционен подход към управлението на екипното знание
Организациите са в непрекъснато търсене на начини да открият и документират
процеса на управление на знанието с цел повишаване на качеството, автоматизация или
да създадат документирани методики. И докато рутинната работа може да бъде
подходящо документирана, то не-рутинните работни процеси трудно се описват
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формално. Те са изричният обект на управлението на знанието- да се вземе знанието от
„хората, които го правят”, да се документира и да се направи достъпно за цялата
организация. Методиките, които използват формални описания, документация и архиви
имат два основни проблема: контекста и диалога.
•

Проблеми на контекста

Ако методиката много силно зависи от определен контекст, то тя може да не е
приложима при друг контекст. Например, много иновации са приложими за набор от
продукти, но само ако процесът на разработка се документира изцяло като методология
(основна теория). Например хардуерна разработка не може да е полезна за екипа,
разработващ софтуер. Ако авторът се отдалечи съществено от тази методика, то тя
става доста абстрактна и прекалено обща и става трудно да се приложи за друга
практическа ситуация.
•

Проблеми на диалога

Вторият проблем с методиката е, че я обикновено документира елементите на
процеса на изричната или формална задача. Рядко се документират процесите, които
наистина се осъществяват, те остават премълчани и неофициални. С една дума, не се
отразява диалога, който съдържа динамиката, съмненията, интуитивните действия,
взаимодействията и разискванията, които правят процеса успешен. И така се записва
„какво” на процеса, а не се записва обикновено „как”. Дори ако авторите се опитат да
отразят стъпките „как”, такива процеси се документират след събитието, когато хората
са забравили неофициалния процес и стъпките „как”.
Следващият потребител на знанието за този процес или има нужда да прекара
известно време с някой, който е участвал в него, или да вземе такъв човек в новия екип.
Голяма част от най-трудно достигнатата и с най-голяма стойност работна информация
за процеса стои в главите на хората, които персонално са били ангажирани с него и
остава неотразена, несподелена и неприложима от другите.
Подход към управлението на екипното знание с помощта на компютърни
средства
Голяма част от проблемите на документирането се решават с приложението на
друга стратегия. Тя има за цел да отрази възможно най-добре реалната работа, както тя
се извършва от екипа. При този подход знанието се отразява, както е създадено, като се
използват същите средства, които се използват за самата работа. Знанието за работата
може да се използва веднага, след като се сподели в нея. И веднага е достъпно за друга
работа, в която може да се приложи.
Повече от 20 години се обобщава опита в организацията на екипи, за да се
въведат и да се използват пълноценно електронни средства за съвместна работаелектронна поща, гласова поща и конферентна връзка с обработване на аудио и видео
сигнали. Редица изследователи се занимават с поведението, методите, подходите и
стандартите, които се налагат при прилагане на тези средства за подпомагане на
работата на сборни групи и екипи. Тези средства се прилагат за създаването,
откриването, споделянето и приложението на организационното знание. Разработват се
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виртуални обслужващи програми, които се разпространяват по електронен път в целия
свят и обезпечават възможността отдалечените членове на екип да „работят
дистанционно заедно”. Като ефективна форма на дистанционно общуване се налага
компютърната конферентна връзка. Изобретена преди около 20 години, тя има богата
история в подпомагане на управлението, социалните дейности и обучението. Днес този
технологичен процес е усъвършенстван като ключов фактор за виртуалната он-лайн
екипна работа и се предприема от отдалечени една от друга организации, които
използват управление на знанието. Тази проверена комуникация е известна още като
он-лайн конференции, съвещателни бордове, дискусионни форуми и мрежови дискусии.
Компютърната конферентна връзка има особено значение за управление на
знанието по простата причина, че когато екип използва конферентна връзка за
съвместна работа се създава постоянен запис на това, което всеки от екипа пише и
споделя. Този запис отразява знание, което екипът е създал и приложил в своята работа
и е основата за управление на екипното знание. Този постоянен споделен запис не се
създава когато хората работят съвместно по такива средства, като телефон, електронна
поща или аудио и видео конференции.
Използването на компютърната конферентна връзка има няколко важни задачи в
системата за управление на знанието:
•
Да се осъществи мултифункционално сътрудничество между групи
специалисти, съставящи екипа за предложението (например, Група за управление на
проекта, Технологични групи, Обучаваща група, Група по работния процес и др.),
свързани счетоводни екипи и партньорски фирми.
•
Да се демонстрира пред потребителя, че конферентната връзка ще
подпомогне съвместната разработка в много съкратен период от време.
•
Да се координира дейността на екипа, който е географски отдалечен и да
се намалят разходите и неудобството по пътуване на сътрудниците до предложения
централен офис.
Благодарение на възможностите за директен запис на събитията при
компютърната конферентна връзка може да се разгърне в последствие система за
съвместно управление на знанието. Екипът, който създава знанието, е екипът, който го
използва в своята работа, като го управлява в процеса на работа (екипът е производител
и консуматор на своето знание).
•
Знанието на специалистите се създава от индивидите, от техните
индивидуални работни места и се споделя съвместно с останалите от тяхната група и
екипа като цяло.
•
Това знание веднага се преглежда и се прилага в рамките на определена
група и е достъпно за оценяване “на принос” в целия екип.
•
Дискусиите как да се процедира в критичните моменти се провеждат в
целия екип и крайните решения се записват, за да се прочетат от всички.

379

Докато компютърната конференция създава необходимата структура на
знанието на и за екип, който използва своите собствени конференции, тази структура
не е задължително да бъде подходяща за друг екип или индивид по-нататък, който иска
да учи от тези конференции. Следователно, стратегията за управление на знанието на
основата на компютърни конференции трябва да разглежда въпросите за по-нататъшно
повторно използване на записите от конференциите от хора с различна гледна точка.
Специалистите по информационни технологии вярват, че отговорът на
преструктурирането на знанието в записите на компютърните конференции е
създаването на хипервръзка. За да се създаде базата знание, която предоставя записът
на компютърните конференции за по-нататъшно използване от хора с различни гледни
точки, съдържанието на компютърната конференция трябва да бъде предадено с
хипервръзка: това означава да бъде превърнато в мрежа от знание.
Протоколите за хиперносителите са достъпни в HTML инструментите и те
позволяват създаването на нови връзки към съдържанието на записите от
компютърните конференции. Фактът, че тези инструменти могат също да позволят
публикуването на тези записи по вътрешните мрежи, увеличава тяхното използване при
споделяне на знанието в рамките на една организация. Тези конференции са на
практика мрежови (уеб) конференции (конференциите се провеждат по Интранет
мрежи) и записът им лесно се споделя.
Посредством тази хиперсвързана структура, следващият потребител, който иска
да научи как предишният екип е разглеждал даден въпрос, може случайно да открие, че
той вече е бил обект на конференция, но може и да получи достъп до набор от
хиперсвързани съобщения в рамките на отделните конференции. След като вече
потребителят попадне на дадения материал, съответстващ на определен проблем,
записът от конференцията запазва контекста на тази бележка. По този начин без
излишни напомняния на определения проблем, потребителят има възможността да
разбере контекста, в който е разискван всеки проблем.
Може да се използва обща структура на знанието в една организация и това да е
достатъчно материалите от конференциите на един екип да бъдат използвани и от
другите без преобразуването им в мрежата. Всъщност преобразуването за мрежа е
сравнително прост и евтин процес за управлението на знанието.
Заключение
Организациите трябва да създадат съответна политика за осигуряване на достъп
на другите служители до кореспонденцията на членовете на екипа. Трябва да се
разработят и най-добрите практики и да се свържат с хипервръзка и да се редактират
записите от конференциите (като се повдигнат въпросите кой организира
хипервръзката и кой материал може да се редактира). Чрез различни софтуерни
решения се осигурява:
•
средства,

всеки в екипа да използва комуникации на базата на компютърни
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•
всички разговори в екипа да се провеждат в електронното пространство
на екипа, а не посредством частната електронна поща, дори ако този разговор е
неофициален,
•
да се формира се он-лайн култура, което увеличава споделянето на знание
и постоянни комуникации,
•
членовете на екипа да се насърчават да споделят знания един с друг,
както и външно знание,
•
структурата на електронното работно пространство да остава подобна на
първоначалната структура на знанието, което натрупва екипа.
Когато екипното знание се използва съвместно от неговите собствени членове,
където и да се намират те, то членовете като общност могат:
•

да открият собственото си знание,

•

да организират знанието си,

•

да разпространят)споделят знанието си,

•

да приложат знанието в собствената си работа.

Когато екипното знание трябва да се използва от друг екип или набор от
индивиди, използването на компютърна техника помага:
•

да се открие знанието от предишни екипи,

•

да се реорганизира знанието според тяхната гледна точка,

•
да се разпространи/да се получи достъп до знанието на записани
конференции,
•

да се приложи знанието в тяхната работа.

Подходящата технологична среда е необходима част от стратегията на една
организация за управление на знанието. Включването на хора с определени умения в
един екип за он-лайн работа позволява постигането на определена цел от хора
отдалечени един от друг. Значителна част от това е управление на знанието за
съвместна работа на екипа.
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Разпределение на задачите и управление на знанието във витруални
екипи. Ролята на технологиите при изпълнението на задачите в един
виртуален екип.
Меглена Данчова Младенова, УНСС

Distribution of tasks and knowledge management in virtual teams. The role
of the technology in virtual teams.
Meglena Danchova Mladenova, UNWE
Резюме: През последните години същността на екипите бе променена
значително. Причината за това са промените в организациите и начина по които те
осъществяват своята дейност. Много организации изнесоха част от центровете за
разработка зад граница (аутсорсинг) с цел намаляване на разходите.
Взаимоотношенията между хората вътре в организацията и тези извън нея (клиенти,
мениджъри на организациите с кoито те сътрудничат, акционери и др.) стават все
по важни за съвременните софтуерни компании – орагнизациите осъзнават все повече
необходимостта от сътрудничество в работата. Особено важна е ролята на
технологиите, когато говорим за витруални екипи. Управлението на виртуални екипи
означава управление на целия спектър от комуникационни стратегии и техники
свързани с управлението на проекти, а също така и управление на човешките и
социални процеси в един виртуален екип.
Ключови думи: виртуален екип, разпределение на задачите, проект,
управление на знанието, технологии.
Abstract: The nature of teams has changed significantly because of changes in
organizations and the nature of the work they do. Organizations have become more
distributed across geography and across industries. Relationships between people inside an
organization and those previously considered outside (customers, suppliers, managers of
collaborating organizations, other stakeholders) are becoming more important.
Organizations have discovered the value of collaborative work. Although the technology that
supports these new teams gets most of the attention when we talk about virtual teams, it's
really the changes in the nature of teams - not their use of technology - that creates new
challenges for team managers and members. Managing a virtual team means managing the
whole spectrum of communication strategies and project management techniques as well as
human and social processes in ways that support the team.
Key words: virtual team, tasks distribution, project, knowledge managemеnt,
technologies.
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I. Разпределение на работата във виртуалния екип
Когато се опитваме да отгорим на въпроса „кой какво да прави” или „кой
решава” във виртуалния екип, има смисъл отново да се обърнем към ефективните
екипи. Характеристиките на тези екипи включват:
•

обща цел;

•

съгласие за общ подход;

•

взаимна отговорност;

1. Обща цел:
„Правило номер 1 за всеки екип е да дефинира целта си рано и често да я
ревизира. Всеки във виртуалния екип е нужно да разбере и да се съгласи с тази цел”
отбелязват Липнак и Стемпс.
За да бъде успешен, една от първите задачи на виртуалния екип е да се заеме с
процеса на установяване на целта. По време на този процес се изяснява целта на екипа,
определя се крайния продукт/резултат, който екипът трябва да постигне, и се дефинира
какво се очаква от всеки член на екипа. Идентифицират се дейностите, които членовете
ще изпълняват по време на проекта, изясняват се междинните и крайния срок на
проекта.
2. Общ подход:
След като веднъж се отговори на въпроса „какво трябва да се свърши” (т.е.
поставени са резултатно-ориентирани цели), следващата стъпка за екипа е да се
установи „как ще се свърши работата”. В основата на изработването на общия подход
стои съгласието между членовете по отношение на спецификите на работата и как тези
специфики могат да се интегрират с индивидуалните умения, така че да е налице
оптимална ефективност на екипа. Екипът решава кой какво ще върши, целите на екипа
са установени, като членството в екипа се определя на база знанията или уменията,
които се изискват за постигане на задачите. Задачи, които изискват съвместна работа
(като например разработка на софтуер), се дават на подгрупа в рамките на екипа.
Често един или повече членове се определят като лидери на всяка целева
подгрупа и тези лидери поемат отговорността за постигането на определни резултати.
Докато екипът разработва общия подход, той формулира и колективните норми
и ценности или с други думи, основните правила за съвместна работа. Например,
екипът предварително може да се съгласи, че ще се отговаря в рамките на 24 или 48
часа на е-мейл, или че ще се известяват другите членове на екипа в случай на попродължително отсъствие.
3. Взаимна отговорност:
Екипи, които имат ясно дефинирани обща цел и подход, неизбежно са силно
отговорни за изпълнението на работата, както като индивиди, така и като екип. Реално,
един екип, който е силно сплотен и самостоятелен, има вътрешните норми и правила,
които контролират действията на екипа много по-мощно, отколкото традиционните
авторитарни или бюрократични стратегии за контрол.
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Мениджърът на виртуалния екип трябва да насърчава членовете за регулярна
самооценка и да се информира регулярно от лидерите на подекипите относно прогреса
по отношение на целите. Аналогично, лидерите на подекипите трябва регулярно да
отделят време за оценка на това как функционира екипа като цяло.
II. Видимост
1. Същност:
„Далече от очите, далече от сърцето” е едно от най-често изразяваните съмнения
на членовете на виртуалния екип. Те се страхуват, че са изолирани от екипа си и са
откъснати от останалата част от организацията. Но поддържането на връзката между
отделните членове изисква нещо повече от технология – изисква екипът да се научи на
нови начини на самоуправление.
2. Основни предизвикателства:
- опасност от неправилно оценяване
Основното притеснение на членовете на виртуалния екип е, че усилията им няма
да бъдат забелязани и оценени. Освен това, те се притесняват, че членовете, които се
намират в същия офис, в който и мениджъра на екипа, имат предимство когато се
стигне до награди и повишения. За да се избегнат тези страхове, ефективният
мениджър трябва да увери отдалечените членове, че те ще бъдат третирани
справедливо и да установи и комуникира ясни критерии, по които всеки член на екипа
ще бъде оценен.
- комуникационни сривове
Дистрибутираните екипи често се оплакват от комуникационни сривове.
Членовете, работещи в централата често се оплакват колко е трудно да се получи
обратен мейл или обаждане от колегите в периферния офис. Аналогично се оплакват и
отдалечените членове. На достатъчно ранен етап от проекта, членовете на екипа трябва
да постигнат съгласие по отношение на правила за отговор на различните медии (мейл,
телефон, гласова поща, факс) – как ще се приеме такова съобщение и какво да се очаква
като обратна реакция. Също така, членовете на екипа трябва да се информират един
друг, когато няма да ги има за определен период от време.
- равен достъп до съвременните технологични средства
Достъпът до техническа помощ също би могло да бъде проблем – отдалечените
членове често се оплакват, че при тях липсва определен вид технология. Необходимо е
всеки член на екипа да има достъп до една и съща технология. Още от самото начало на
създаването на виртуалния екип, трябва да има план за осигуряване на едно и също
ниво на техническа поддръжка за всички членове.
- правилно използване на съвременните технологични средства
Също толкова важно е всички членове на екипа да бъдат обучени как ефективно
да ползват всички средства и технологии. Екипите трябва съзнателно да
диверсифицират начините за комуникация за да постигнат различен ефект в различни
моменти, отколкото винаги да избират тази технология, която изглежда удобна и бърза.
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Подбирането на медията в зависимост от съобщението не само увеличава
ефективността на комуникацията, а освен това и спомага за изграждането на
„емоционална връзка” между членовете на екипа.
- поддръжка визията на дистрибутираните екипи „като екип”
Може би най-трудното предизвикателство пред дистрибутираните екипи е
развитието и поддръжката на визия за самите себе си „като екип”. Една такава
стратегия би могло да бъде създаването на схема или карта, която да включва всички
участници в проекта и тази схема или карта да се държи на видно място – примерно на
обща за екипа работна страница.
Намирането на начини за развитие и поддържането на енергията на групата е
също предизвикателство. Менижърът на един виртуален екип може също така и да:
•

Устонови екипна норма за разпространение на „горещи новини” в екипа,

•

Създаде начини за празнуване на постижения като цял екип.

III. Управление на знанието във виртуалния екип
Знанията, които съществуват в една организация са също толкова ценни,
колкото и складовите наличности или инвестиционния портфейл. Успешните
организации осъзнават този факт и целенасочено създават, подпомагат и насърчават
процесите и процедурите за трансформация на човешката мисъл и знания в актив,
който може да бъде използван от всички. При екипите, които работят дистрибутирано,
обикновено има едно място (обикновено централата), където има много информация и
знания, докато другите места (обикновено отдалечените) е необходимо да придобият
знания.
Отдалечените места извличат информация от централата в областите, за които
им липсва знание, като в определени случаи на тях им е необходима и информация в
области, за които те въобще не знаят, че съществуват. В крайна сметка, потокът на
информация е лимитиран до функционалната област на отдалеченото място.
1. Трансфер на знание във виртуалния екип:
Трансферът на знанието според Хьофлинг протича по няколко начина:
•

обучение и самообучение

•
съвети (от вътрешни консултанти, ментори, експертни системи, помощни
онлайн системи, онлайн бюлетини)
•
информация (онлайн материали, справочници и помощни средства, и
други интранет- или интернет-базирани места съдържащи информация)
•

технически средства (например програми за съвместна екипна работа)

2. Предимства:
Виртуалните екипи имат достъп да използват всичките тези методи, за да
получат или трансферират знание. Това е и едно сериозно предимство за виртуалните
екипи, тъй като това, което локалните екипи „научават” по време на неформална
комуникация с другите членове на локалния екип, във виртуалния екип го получават
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чрез е-мейл, уеб конференции, бюлетини, чат стаи или други дискусионни форуми. По
този начин, знанието във виртуалния екип се запазва в писмена форма и членовете имат
достъп до него и на по-късен етап.
3. Недостатъци:
От друга страна обаче, виртуалните екипи губят част от „случайното научаване”,
което се получава, когато хората работят заедно на едно място. Често ценни и
интересни идеи се генерират и ценна информация се обменя, когато хората се събират
неформално или си почиват. Във виртуалните екипи потокът на „интересна
информация” зависи от социалната мрежа и общата информация обикновено се
споделя само с тези, с които най-често се общува.
4. Ролята на мениджъра при управлението на знанието във виртуалния
екип:
За да установи система за управление на знанието във виртуалния екип,
мениджърът е желателно да се съобразява със следните неща:
•
Да не ограничава дневния ред на събранията само до дискусии относно
задачите. Трябва да има време за размисли и дискусии между членовете на екипа.
•
Да не насърчава само самите знания и умения на членовете, а да
насърчава споделянето на тези знания и умения в екипа и организацията. По този начин
се избягва синдромът „знанието е сила”.
•
Да не налага споделянето на информация като допълнително натоварване
– споделянето трябва да се получава като естествен резултат от разговорите и
събранията на екипа. По този начин се избягват ситуации от рода „никой не ме е питал,
затова не съм казал”.
•
Да не се фокусира само върху съдържанието – заобикалящият контекст е
важен, защото прави информацията по-пълна и адекватна.
•
Да провежда заключителни сесии след като една задача е изпълнена – да
изследва кое е било успешно и кое може да бъде направено по-различно следващия
път.
•
Да не допуска езиковите разлики да бъдат пречка за потока на
информация. Документите не трябва да съществуват само на „локалния език”.
Необходимо е да се осигури превод на тези документи.
5. Съвремнни комуникационни средства за управление на знанието:
Желателно е процедурите и средствата, които са разработени в рамките на екипа
и които могат да се ползват и общо в рамките на оргазнизацията, да се споделят и с
други. Например, опита и ноу-хауто от работата във виртуален екип може да се обобщи
сподели и с други колеги в рамките на компанията. По този начин, на други екипи няма
да им се налага да „изобретяват колелото”. Примери за такова споделяне са много
популярните напоследък в ИТ средите така наречени програмистки мрежи (developer
networks) за обмяна на информация, където всеки може да зададе въпрос и да получи
отговор от други опитни програмисти. Такива уеб страници поддържат Майкрософт
(msdn.microsoft.com), САП (sdn.sap.com), и много други компании. Предимствата за
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самите компании са, че това намалява разходите им за обучение и поддръжка
(програмистите търсят отговори на проблемите си във форумите, вместо да се обаждат
на отдел поддръжка), популяризиране на продуктите, интензивна обмяна на
информация между клиенти и партньори. Самите програмисти извличат полза от опита
и знанията на други програмисти и също спестяват разходи и време за обучение. Има и
разработени системи за подаръци за най-активните и даващи точни отговори, за да се
стимулира участието в тези дискусионни мрежи.
6. Обучение на нови членове на екипа
Важна функция на системата за управление на знанието е бързото интегриране
на нови членове. Наличието на такава система намалява времето, което е необходимо
на новия член, за да научи за основните неща в групата, за нейните правила и
протоколи, за нейните процедури, и какво е било свършено от началото на проекта до
текущия момент.
Тъй като повечето работа, която се върши във виртуалния екип е асинхронна
(върши се по различно време), средствата за групова работа позволяват да се пази
история, която може да бъде сортирана по време, теми, или други признаци. Трябва
обаче да се има предвид, че обемът на информация може да е твърде голям за новия
член и поради тази причина мениджърът на виртуалния екип трябва да прегледа
наличната информация и да идентифицира следните неща 1:
•
Кои са основните обяснителни документи, документи за стратегическо
планиране, отчети, и т.н., които новият член трябва да прегледа.
•

Към кого новите членове трябва да се обръщат и за какво.

•

Кой ще бъде техен ментор.

•

Как новият член ще научи правилата за работа в екипа.

•

Как останалите от екипа ще посрещнат новия член.

IV. Ролята на технологиите във виртуалния екип
Членовете на един виртуален екип са дистрибутирани в различни офиси,
географски райони, часови зони и рядко имат възможност за персонални срещи.
Поради тази причина, за да могат да вършат задачите си, те имат нужда да комуникират
и работят съвместно с екипа си също толкова често, колкото и един локален екип. Това
означава, че трябва да имат достъп до средства и технологии позволяващи им такава
комуникация и съвместна работа. Също така е важно те да знаят как да използват тези
средства ефективно. Тези два фактора са критични за успеха на виртуалния екип.
Освен за комуникация, технологиите предоставят на виртуалните екипи и много
други възможности като приложения за организация на работата в екипа, системи за
разпространение и съхранение на информацията, системи за обучение и развитие и пр.
В долната таблица са дадени основните групи от комуникационни средства:

1

Hoefling, 2001
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Вид технология

Компютърнобазирани
конференции
Офис телефони
Телефонни
конференции
Видео конференции
Дискусии
Разпространение на
информацията
Проучвания
Съобшения
Работа в екип
Средства за
обучение

Описание

Средства, които свързват два или повече
компютъра, за споделяне на документи, разговор
или рисуване онлайн.
Средства, които позволяват едновременен разговор
между двама души.
Средства, които позволяват едновременен разговор
между двама или повече души.
Средства, които позволяват двама или повече
отдалечени души да се виждат и чуват
едновременно.
Средства, които позволяват на участниците да
дискутират дадена тема – онлайн, синхронно или
офлайн, асинхронно.
Средства, които основно позволяват
разпространението на информация, независимо
дали е дистрибуция на файлове или други форми на
текст.
Средствата за създаване и извършване на уеббазирани анкети.
Средства за изпращане на съобщения до други хора
– основно е-мейл.
Средства, които комбинират на едно място (в едно
приложение) голям брой от функционалностите,
необходими на виртуалния екип.
Средства, които позволяват обучението на
членовете на виртуален екип

V. Заключение
Темата за виртуалните екипи е изключително популярна, за което свидетелстват
много публикации и изследвания. Работата във виртуални екипи предлага редица
предимства както за компанията, така и за служителите. За да бъде успешен един
виртуален проект, е необходимо правилното разпределение на задачите, управление на
знанието и добре подготвен мениджър, който познава процесите, особеностите на
работата във виртуални екипи.
Използвани литературни източници:
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Свободата като условие за просперитет: Фридрих Хайек, Питър
Дракър
Димитър Харалампиев Попов, УНСС

Liberty as a condition for prosperity – Friedrich Hayek, Peter Drucker
Dimitar Haralampiev Popov, UNWE

"There are some ideas so wrong that only
a very intelligent person could believe in
them"
George Orwell
Резюме: Спонтанният ред основан на общи и абстрактни правила на поведение
осигурява условията необходими за развитието на цивилизацията. Предприемачите
преструктурират и оптимизират икономиката като се приспособяват към
изменените обстоятелства и обслужват новите потребности на обществото. Чрез
иновацията те създават ново богатство. Свободата осигурява най-добър шанс
индивидите да използват своите знания за свои цели.
Ключови думи: свобода, спонтанен ред, предприемачество, иновация
Abstract: Spontaneous order based on common and abstract rules of conduct
provides the conditions needed for the development of civilization. The entrepreneurs
restructure and optimize the economy as they adapt to the changing conditions and serve the
new necessities of society. Through the innovation they create a new wealth. Liberty provides
best chance for the individuals to use their own knowledge for their own purposes.
Key words: liberty, spontaneous order, entrepreneurship, innovation
Свободата сама по себе си не носи никакви материални или морални
придобивки. Тя не може да осъществи конкретни цели или стремежи. Единственото,
което осигурява е най-добрият шанс индивидите да реализират собствените си цели
използвайки собствените умения. Както се казва, свободата не се яде, но от нея поценно няма. Тя е условие за развиването на индивидуалната инициатива, способността
да избираш къде как и защо да вложиш уменията си, за да постигнеш своите цели.
Спонтанният ред е израз на човешката свободна воля и стремежът за по-добър
живот. Спонтанният ред е резултат от човешка дейност, но не и от човешки замисъл. В
този смисъл той не е сътворен от човешки разум, въпреки че хората участват в него и
го поддържат. Разумът дори и в гениалните си проявления във велики държавници и
творци, философи и други учени, не може да обхване всички конкретни факти, които да
описват дадена ситуация. Това е причината картезианското схващане за ред създаден от
човешкия разум да бъде ограничено и неефективно. Всеки план или модел на реалния
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свят, дори и на пръв поглед да изглежда съвършен се сблъсква с непредвидени
обстоятелства в следствие от трудно обясними или незабелязани фактори, които са
били пропуснати. Високо структурираният ред се характеризира с голяма доза
предвидимост и е по-сигурен от гледна точка какви ефекти ще се проявят, но за сметка
на това е ограничен откъм сложността на своето устройство. С намаляването на
структурираността на реда се увеличават и възможностите за уложняването му.
Спонтанният ред не е задължително да бъде сложен, но може да приеме всякаква
степен на сложност. Той се опира върху спазването на общи и абстрактни правила за
поведение. Те не са създадени от човешки замисъл, понякога не могат да се опишат и с
думи. Не е необходимо дори да бъдат осъзнавани, но самото им съществуване и
съблюдаване ще даде резултат в дълъг период от време благодарение на това, че носят
полза за оцеляването и развитието на дадена общност. Това са добрите практики,
натрупани и усъвършенствани чрез опита по еволюционен път (социална еволюция),
които дават резултат независимо дали се осъзнава или не в превъзходството и
запазването на общността. Общите и абстрактни правила за поведение забраняват
нарушаването на защитената сфера за свободни действия на всяка
личност(!).(концепцията за правовата държава/върховенството на закона/rule of the law.
Това е преди всичко спазването на частното и наказателното право, а не публичното)
Поради ограничеността на разума човешката цивилизация може да акумулира
много повече знание отколкото отделния индивид. Специализацията чрез разделението
на труда, всъщност представлява разделение на знанието в различни области. Това от
своя страна позволява индивидите да използват наготово знание акумулирано от някой
друг вярвайки, че то наистина е така.
Предприемачите според Питър Дракър са тези икономически агенти, които
мобилизират парите на хората към зони с по-голяма производителност и по-висок
доход. Те са хора, които използват знанието там където то не е оползотворено, за да
удовлетворят дадена обществена нужда. В този смисъл иновацията е социално явление.
Предприемачите осигуряват връзката между капитала и потребителите. За да се действа
предприемачески не е необходимо да се знае какво поражда обществената нужда, нито
да се използва собствен капитал за удовлетворяването й. Необходимо е единствено да
се локализира и удовлетвори. Поради това предприемачът е човек работещ с
познанието и по този начин той оптимизира икономиката като оползотворява
несъответствията там където развитието на обществото е породило нуждата. Следвайки
своя собствен интерес предприемачите допринасят не само за своето благо, но и за
благото на всички останали чрез предоставянето на по-съвършени продукти и услуги.
Множеството застъпени интереси в обществото се уравновесяват и постигат общото
благо както е обяснено във Федералистът Номер 10 от Джеймс Мадисън. Когато този
процес бива възпрепятстван от държавната намеса чрез силата на принудата
икономиката стагнира в интерес на едни за сметка на прогресивните сили. Това
изглежда важи и за големите бюрократизирани корпорации тъй като Дракър отбелязва,
че когато нещо стане отживелица то се налага като задължително.
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Ограничеността на разума
Основна характеристика на спонтанния ред е, че той не е създаден целенасочено
от даден индивид или група, а е възникнал в следствие взаимодействието на отделни
елементи от него и тяхната склонност да се приспособяват към нововъзникналите
условия. Умението да се борави със знание е от особена важност за оцеляването на
индивидите и осигуряването на добър живот. Усвояването и прилагането на знание е в
основата на всяка човешка дейност. С развитието на обществото, знанието което то
акумулира се повишава като обем и комплексност до такава степен, че да не може да
бъде обхванато от един единствен разум. Необходимостта да се борави с това
комплексно знание води до обособяването му в различни области и разделението му
между различни хора до такава степен, че днес става невъзможно съществуването на
енциклопедични познания както това е било в античността и от части в
средновековието. Познанието на средновековния селянин за света се е ограничавало в
рамките на един днешен вестник и той е бил способен да поддържа живота си само с
това. Разделението на труда, което стои в основата на икономическото развитие на
модерността и наченките на капитализма е de facto разделение на познанието.
Цивилизацията разполага със свойството да акумулира големи обеми от разнородна и
изчерпателна информация. Съвременният човек борави с много по-голям обем
познание, за да си осигури добър начин на живот, но не може да се твърди че неговите
възможности да поема знание са се увеличили кой знае колко. Той по-скоро е
усъвършенствал възможността да използва чуждо знание или непознатото основано на
вярата че то е точно така както се твърди че е. Ако вземем един домакински уред като
телевизора или прахосмукачката 99,9% от потребителите им не знаят наистина как
работят. Те не знаят нито как се добива пластмаса, нито как се лее, как работят
полупроводниците. Възможно е дори да не познават принципа на електрическата
верига, но вярват, че когато натиснат копчето ще могат да гледат любимия си сериал
или да почистят къщата. Това е което им дава вътрешното убеждение да пристъпят към
размяната и да се сдобият с дадената стока, която от своя страна да улесни живота им.
Знанието за всички конкретни факти в околната среда е непосилно за нито един
индивид или малка група от хора. Дивакът в отдалечено африканско селце може да
бъде много по-образован от обикновения жител в Европа и въпреки това да извлича
много по-малко полза тъй като средата на втория предоставя повече възможности за
по-добър живот. Ние всъщност използваме знанието на другите, за да достигнем
собствените си конкретни цели като очакваме това да се случи по определен начин.
Това е и причината всички планове за глобално развитие, икономическа политика или
дадена утопична идеология да изглеждат толкова ясни и прости, а следователно
привлекателни. Поради невъзможността на човешкия разум да познава всички
конкретни факти е сигурно, че много неща са били пропуснати поради непознаването
им или просто защото не могат да бъдат обяснени в рамките на конкретната теория.
Развитието на конструктивисткия рационализъм
„Ако средните векове са време на вяра, основана върху разума, то Новото
време е историческа сфера, при която доминира разум, базиран на вяра, независимо
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дали тази вяра има светски или религиозен характер. Когато в края на късното
средновековие най-сетне побеждава идеята за богоподобния, да не кажем богоравния
човек, на него му се вграждат съзидателни функции отричани в предишните епохи.
Това означава, че Човекът престава да бъде божи инструмент на земята, а пряк
самостоятелен деец на историята...Оттам нататък започва Новото време и никакви
други данни за търговия, книгопечатане, леене на чогун, стомана и дължина на жп
мрежа не могат да преодолеят тази аргументация.”
проф. д-р. Андрей Пантев
Идеята за свободата на човека и неговия разум поставя началото на Новото
време. Либерализмът като идейно направление може да се раздели на две основни
части, които доминират човешката мисъл до наши дни. Еволюционен (критичен)
рационализъм и конструктивистки (наивен) рационализъм. Конструктивисткият
рационализъм (Картезианство) се основава на схващането, че за да бъде полезна дадена
институция или правило, то трябва да може да бъде обяснено логически и изрично да
се опише ползата от него. Застъпва се схващането, че всяко нещо в обществото има
антропоморфен характер, тоест е творение на конкретен човешки замисъл (В
последните месеци се наслушахме на реплики от сорта на „пазара има нужда от това...”,
„пазарът иска намеса в банковия сектор..”както у дома така и навън ООН и особено
Г20). Религия, морал, право, език и писменост се счита, че са създадени и/или развити с
цел да изпълняват дадени функции. Това разбиране дава свободата да се поставя под
върпос всяко явление създадено от опита и традициите и при невъзможност да се
обясни рационално неговата полезност, то да бъде зачерквано. Освен това се приема,
че човешкият разум има възможността да твори сам своите институции и закони, като
те непременно ще бъдат по-добри от завещаните от традициите поради това, че разума
не може да срещне преграда в творчеството си.
От друга страна еволюционният рационализъм се приема за критичен, тоест
отхвърля възможността за неограничено творчество на разума поради неговата
ограниченост, за която стана въпрос по-горе. Институциите на обществото както
правото, обичаите и порядките възникват еволюционно по пътя на пробите и грешките,
в този смисъл те носят мъдростта и опита на миналите поколения и са доказали своята
полезност тъй като са допринесли за запазването и развитието на обществото.
Тоталното им отхвърляне е противопоказно поради невъзможността на разума да
създаде нещо по-различно от „дестилации” на вече известни достижения.
Ограничеността на разума не лишава човека от свободата му или способността да
твори, а напротив показва границите, до които той може да се разпростира и начините
на действие, за да може да прави по-реалистични заключения.
Общи и абстрактни правила за поведение
Поради своята ограниченост разумът не създава правила за поведение, а само се
приспособява към околната среда чрез натрупания опит на поколенията. Разбира се
може да влияе върху средата, в която е възникнал както и върху самите правила, но е
несъстоятелно да се смята че е измислил обществените институции или практики, тъй
като няма основата на която да го стори. Единственото, на което е способен човек, е да
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действа съобразно заобикалящата го действителност, за да оцелее. За да направи
съществуването си възможно човекът следва определени правила за поведение, които
допринасят за неговото развитие. Правилата, които общността следва са такива до
толкова доколкото се спазват от хората вътре в нея. Полезността им се определя от
факта, че дадена група, която ги е съблюдавала през дълъг период от време е оцеляла
или е започнала да доминира над останалите. В този смисъл групата е придобила подобри възможности за живот като цяло. Независимо дали могат да бъдат обяснени с
думи или дали се осъзнава съществуването им, общите правила дават своето отражение
върху битието на групата, която е напълно възможно интуитивно да ги съблюдава.
Развитието, утвърждаването и усъвършенстването на правилата е еволюционен процес.
Ползата за индивида се състои не в постигането на конкретни лични цели, а в
облагодетелстването на общността като цяло.
Общите и абстрактни правила за поведение не могат да преследват определени
цели или крайно състояние. Ако под цел се разбира конкретен резултат, то правилата
нямат своя цел. Това е характеристика на заповедите. Заповедите са насочени към
конкретни случаи и са присъщи на организационно насоченият разум. Това разбира се
ги прави ограничени и освен в изключително малки и прости организации,
управлението чрез заповеди се допълва от правила, които са по-общо дефинирани, за да
обхващат по-широк кръг от възможни ситуации.
Спонтанен ред (каталаксия)
Дефиниция за ред: Множество елементи от различен вид са така свързани
помежду си, че ние можем въз основа на своите познания за една пространствено или
времево обособена част от цялото да формираме верни предвиждания за останалото
или най-малкото предвиждания, които имат голяма вероятност да се окажат верни.
Спонтанният ред е резултат от човешки действия, но не и от човешки замисъл.
Той възниква от способността на всеки от елементите му да се приспособява към
обстоятелства, които пряко влияят само на някои от тях и които не е нужно да бъдат
известни в своята цялост на никого. Поради това спонтанния ред може да притежава
степен на сложност, която никой планиран от човек ред не може да обхване. Това дава
възможност всеки да оползотвори максимално своите познания по най-добрия
възможен начин без да е необходимо всичките познания да бъдат известни на един
разум. От друга страна сложността на реда е такава, че могат да се правят
предвиждания за широк диапазон, но те ще бъдат с вероятностен характер. Ние можем
да изучаваме правилата, които действат на абстрактно ниво, но никога не можем да
изучим всеки конкретен елемент от системата. Спонтанният ред едновременно
разширява и ограничава възможностите за реализация. За да се случи това е
необходимо да се съблюдават определени правила в общността, поради които
очакванията на икономическите агенти имат голям шанс да се сбъднат и поставените
индивидуални цели да се удовлетворят. Всеки индивид зависи от възможността на
останалите да се приспособяват към променящата се среда, за да може да постигне
желаните от него резултати. Ето защо намесата в спонтанния ред с цел налагане на
общо правило е възможна, но когато се въздейства за постигането на конкретна цел
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насоката е против естествените сили, които поддържат реда. Държавната намеса
обърква способността на индивидите да планират собствените си действия тъй като
радикално се изменя средата, в която те действат (за да се избегнат „пазарните шокове”
се налагат „държавни шокове”)Целенасочената намеса постига в краткосрочен план
видими резултати, но не могат да се предвидят дългосрочните последствия (хистерезис).
Натрупването на действия в посока коригираща естественото развитие на пазарните
механизми води след себе си нуждата от още по-радикални мерки. Стига се дотам, че
свободният пазар става „виновен” за провалите на правителствената намеса.
За да съществува спонтанният ред е необходимо общите и абстрактни правила за
поведение да се ограничават само до запазването сферата на свободно действие на
всеки индивид. Свободата, според Хайек, осигурява най-добрият шанс индивидите да
реализират собствените си цели използвайки собствените умения.
Предприемачеството
„Иновацията е специфичният инструмент на предприемачеството. Акт,
който организира ресурсите така, че да създават ново богатство.”
Питър Дракър
Жан Батист Сей (1767-1832) въвежда понятието предприемач. Той различава три
основни производствени фактора (фондове). Обединяването на тези производствени
фактори в производствения процес, според Ж. Б. Сей, води до създаването на нов тип
услуги, които от своя страна представляват нова полезност и могат да бъдат отдавани
срещу заплащане на друга група участници в производствения процес –
предприемачите. Те според него организират и ръководят целия стопански процес.
Поради това те (предприемачите) получават по-високо възнаграждение “за особен вид
труд...по-квалифициран и не по силите на всеки.” По този начин за Ж. Б. Сей
предприемачът е отделен производствен фактор от способността и качествата на който
зависи успехът на целия стопански живот.
Дефиницията дадена от Сей по-късно е разширена от Питър Дракър давайки
едно по-пълно ново разбиране за естеството на предприемачеството. Предприемачите
не са единствено хора започнали нов бизнес или притежаващи свой собствен такъв.
Предприемачеството не е прерогатив само и единствено на малки компании или
единствено на частния сектор. Както мениджмънта не се изчерпва с бизнеса така и
предприемач може да бъде и отделния служител във фирма или публична
администрация. Това което прави предприемача е начинът на мислене и реализиране на
познанието. Предприемачите оползотворяват възникнало знание по нов начин, за да
удовлетворят определени обществени нужди. Техният инструмент е иновацията като не
е задължително това да бъде техническа иновация. Използването на стар продукт за
удовлетворяването на нови нужди по различен начин също е иновация както и
подобряването на производствения процес. По своята същност иновацията е преди
всичко социална иновация. Осъществяването й е индикатор, че нещо в средата се е
променило, обстоятелствата са нови. Предприемачът не е необходимо да познава
факторите довели до промяната, за него не е задължително дори да може да я обясни.
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Възможно е дори да не може да опише какво е настоящото състояние, което води след
себе си възможността за успех, но той се възползва от него като се приспособява към
новите изисквания чрез иновацията, която прави. Предприемаческият начин на
мислене предполага откриването на нови нужди и приспособяването на наличното
знание към изискванията на обществото.
Предприемачите като балансьори на икономиката и обществото
Имайки силата на иновацията предприемачът става посредник между ресурсите
от една страна и потребителите от друга. Той мобилизира (премества) парите на хората
към зони с по-висока продуктивност и по-голям доход. По този начин се осъществява
едновременно преструктуриране и оптимизиране на пазара (под пазар се разбира
средата, в която индивидите си взаимодействат за постигането на свои собствени цели
и тя не може да бъде ограничена само в рамките на парично-стоковото пространство).
Предприемачите са агенти, които чрез своите действия за приспособяване към
новите условия допринасят за самоподдържащата и самоорганизираща функция на
спонтанния ред.
Освен че допринася за оползотворяването на новите знания и ресурси,
предприемачът от една страна задоволява обществените нужди чрез продукта, който
създава, от друга реализира собстените си индивидуални цели. По този начин той
доставя блага на другите и допринася за развитието на средата, в която живее.
Следването на множество индивидуални интереси допринася за развитието на
обществото, тъй като те се балансират в общия интерес. Колкото повече интереси биват
застъпвани в едно общество, толкова по-вероятно е те да се уравновесяват и в резултат
да не може да се установи тирания на мнозинството и подтискане на малцинството.
Непазарният път
Когато дадена група постигне определени позиции и желае да ги запази, тя
прибягва до държавната принуда за да го постигне по непазарен път. Задържаното
положение възпира естествените градивни сили на спонтанния ред и стагнира
икономическото развитие. Привилегированата група запазва това положение докато
прогресивните икономически сили не се сдобият със средствата необходими за
промяна и не преценят, че разходите за осъществяването й са по-малко от очакваните
ползи. Когато са налице горепосочените условия се осъществява институционална
смяна. Процесът е съпътсван от икономическа и социална криза, следствие от
възпирането на агентите на промяната (предприемачите).
Когато дадена организация спре да изпълнява полезната за обществото функция
по предоставянето на блага поради променилите се обстоятелства, държавната намеса
удължава нейния живот чрез субсидии и регулации под предлог, че се спасяват работни
места и се изглаждат „несъвършенствата на пазара”. От това има двойна загуба. От
една страна се стимулира неефективно поведение на икономически агенти и се възпира
развитието, от друга цената за тази намеса се изплаща от всички останали. С други
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думи тези които работят добре и нямат проблеми плащат, за да може неработещите да
продължат да осъществяват старото си поведение пък дори и с уговорката за реформи.
Заключение
Спонтанният ред е саморегулираща се и самоподдържаща се система, в която
всеки отделен елемент се приспособява към обстоятелства, които не е необходимо да
бъдат известни на останалите и със сигурност не са познати на който и да е отделен
разум. Поради това може да се поддържа висока степен на сложност, която никой
планиран от човек ред не може да осъществи. Спонтанният ред е резултат от човешки
действия, но не и от човешки замисъл и няма антропоморфни характеристики.
Преследването на индивидуални цели от страна на индивидите става посредством
спазването на определени общи и абстрактни правила на поведение, които дават
определена вероятност очакванията на индивидите да се сбъдват и те да се ориентират
в сложната среда. За да стане това е необходимо правилата да служат единствено за
запазване на индивидуалната сфера на свобода. Намесата срещу механизмите на
спонтанния ред носи краткосрочни предвидими резултати, но за сметка на това
дългосрочни непредвидими такива. Предприемачите използвайки силата на новото
познание преструкрурират и оптимизират икономиката като се приспособяват към
откритите (или създадени)нови обществени нужди или по-добро удовлетворяване на
старите. Иновацията като основен инструмент на предприемача е преди всичко
социална иновация. Предприемачите осигуряват връзката между ресурсите и
потребителите като така допринасят за развитието на средата, в която оперират.
Възпирането на прогресивните икономически сили чрез държавната намеса води до
непредвидими негативни последствия и социално-икономическа криза. Свободата
осигурява най-добър шанс индивидът да използва своите познания за свои цели.
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Importance of public administration for good government of the Republic
of Bulgaria
asst. prof. Kamen Petrov, ph, d, UNWE

Значението на публичната администрация за доброто управление на
Република България
гл. ас. д-р Камен Петров, УНСС
Abstract: The importance of public administration and a variety of functions and
activities for their implementation is often presented as a mechanical sum of individual
processes for solving problems in state government. So good governance is often a function of
the quality of public administration. Public administration in the national state serves society
as an organizational hierarchy, division of responsibilities, especially as a process that
involves people engaged in joint work to achieve common goals and it is reality and the
public should assist management decision-making . Thus, government by nature is a
compelling Institute, and it is a process that involves all levels of a particular interaction to
achieve a result. Particularly important here is that talking about shared goals and common
tasks that deal with these people. The article attempted to define the scope of public
administration and role in the government, also provides an analysis of state administrative
structures at the end of 2009, and attempted to bring out the achievements in increasing the
capacity of administrative structures in terms of actual membership in the European Union.
Keywords: government, public administration, public authorities, administrative
structures, development, stability and optimality.
Резюме: Значението на публичната администрация и разнообразието от
функции и дейностите за тяхната реализация, много често се представят като
механичен сбор от самостоятелни процеси за решаване на проблемите в държавното
управление. Затова доброто държавно управление е често функция на качеството на
публичната администрация. Публичната администрация в националната държава
служи на обществото като организационна йерархия, разделение на
компетентностите и най-вече като процес, който включва хора, заети съвместно в
работа за постигане на общи цели и тя е обществена реалност и трябва да
съдейства на управлението за вземане на решение. Така публичната администрация
по своята същност не е някакъв властен институт, а тя е процес, който включва
всички равнища на конкретно взаимодействие за постигане на някакъв резултат. Тук
особено важно е това, че става дума за споделени цели и общи задачи, които решават
тези хора. В статията са направени опит за дефиниране на обхвата на публичната
администрация и ролята и в държавното управление, така също е направен анализ на
състоянието на административните структури към края на 2009, както и е направен
опит да се изведат постиженията в повишаването на капацитета на
административните структури в условията на реално членство в Европейския съюз.
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Ключови думи: държавно управление, публична администрация, държавни
органи, административни структури, развитие, стабилност и оптималност.
Over the past two decades in our country was established in the everyday concept of
public administration (PA). However, researchers give the right answers for the difficult
nature of that concept. Broadly speaking, from a scientific standpoint there is still no clear and
concise definition of the concept. Concept of public administration is seen as public
administration, management of people, management, bureaucracy and officialdom. In this
section, however, it seems important to provide a statement that the administration in its
essence and nature is a compelling Institute, and it is a process that involves all levels of a
particular interaction to achieve a result. So it becomes a system in which it is a shared
common goals and tasks to be solved public administration. Hence we can make logical
constraint that is not always any interaction between people is the administration. Therefore,
the administration is part of the division of labor, or it is one of the shares of the common
system of activities to achieve a common task. Administrator is the mayor of a locality, the
rector of a university head of department in a ministry, municipality. Administrator where
there is division of labor and one of a kind work is precisely the organization of activities. To
a certain extent government can be characterized as an activity to achieve a public purpose
and results of public interest. It finds expression in activities related to the three authorities.
To operate the three powers they need from the service administration.
The main divisions of the authorities established a constitutional path is pursued as a
form of state activity. In a sign that the Constitution divides the state bodies of three main
groups: public authorities, organs of government, organs of the court and the prosecution.
This determines the nature of public administration as a unique science. This conclusion is
dictated by konstattsiyata that chashtestvuvat different perceptions about the problems that
scientists developed the theory of public administration. Some of them explore the
organizational structures, attitudes of managers and staff. Another group examined the
planning processes of decision-making and implementation. Planiraneti third study, financing
and control. Other studies administrative apparatus and its powers.
On the other hand government is essential to the vitality of the nation state. Since
public administration is associated with the policy and it is implemented by public policy,
dealing with problems of decision making, choice of options or in other words it can be
assumed and the science of management (Management). It is closely connected with
economic science. Some areas of the public sector as state budget, finance, taxes are the
subject of research and economics. There is overlap with psychology. Problems of personal
motivation, value orientation in the field of public administration. Thus, a summary may point
out that administrative action is one of the manifestations of state power. She is single, but she
performed various functions without compromising the unity. Their grouping is according to
the specifics of these functions and involves grouping of the bodies entrusted to perform some
other functions.
Thus, the status and effectiveness of government occurs in the context of the life of the
particular society in various fields related with different goals and therefore the activity of the
state as an organization involves carrying out various functions. Thus the capacity of state and
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administration is an image of the vitality of government. Important for this functionality is the
vitality of state and administrative structures. In fact at the end of 2009 in Bulgaria there are
598 structures of the executive. With a statement that the total number of administrative
structures will be changed especially for the reform of the executive branch of government
headed by Gen. Boyko Borisov. The total number of administrative structures in the central
administration was 108 (15 ministries and 1 minister without portfolio, 23 structures, subject
to the Council of Ministers, 61 structures to the ministers and 6 public institutions that report
their activities to the National Assembly). In the territorial administration of the executive
function 28 regional governments, 265 municipal governments, 35 municipal administrations
of districts and 113 special territorial administrations. Most cases of closure of
administrations in 2009 through the merger took place in other administrative structures. The
number of employees in the administration of data for the first nine months of 2009 was 86
801 posts, and vacant units in the administration were 6601 (8.1% of the total number, an
increase of 0.4 percentage points from 2008). 48.2% of employees have civil servant status,
while 51.8 percent are employed under an employment contract. In 2009 compared to 2007
and a reduction of the size of the administration of 2 108 posts. This reduction in basic pay
roll number is 3.8 percent over the previous reporting period. For the period 2006 - September
2009 including the total contraction in the administrative structures and secondary
administrators officer, not administrations amounted to 18 500 posts. In general, the
administration noted tendency to change their functional profile. In fact the state is exempt
from some administrative structures by transferring the provision of these services to
individuals and organizations to fulfill them, while creating new administartivni state
structures and are consumed on the role and delivery of public services to society.
This imposes the need to unite the country and in a subordinated all subsystems
performing its functions and to lead them through a vertical system of power. In the state
management plan exists as an integral system with multi-level governance, including
government and granted to individual suborganizatsii to meet the needs of society.
Simultaneously, in order to maintain organizational unity of the country and generally takes
place on all units on a single system throughout the government. Role attributed to under our
constitution the Council of Ministers. With regard to the administration of such a leadership
role or controlling institution of state administration is carried out by the Ministry of
Administration or by an agency or the General Council of Ministers as the government
adopted a practice of Borisov. Need for authority overseeing the levels of management
decisions resulting from the tasks of management and is targeted vlastnicheski
voleizyavleniya, which is done through social regulation.
The tasks of public management can be defined as organized, disposal, management
and control. Their performance can be shared or divided between different authorities. The
specifics of the state as a multifunctional composite organization requires the distribution of
management tasks between different government bodies and build speed system of
government. In the modern Bulgarian state established a three-stage model of management by
public authorities. Public administration in general and in particular the executive carries out
two functions - to assist and ensure the implementation of the powers of the relevant public
authority activity and administrative services to citizens and legal lime. Administration of the
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executive power in a narrow sense, only covers the structure, composition and personal
material and technical base. In a broad sense, however, had the administration in the
organizational and operational plan to the administration should certainly be included and the
relevant executive authorities, as the administration itself is created in all their help and
together they unfold government in the country.
Government is not fulfilling its state authority is not fulfilling its administrative power,
it performed a public service. Business administration is performing, no power, there are only
certain legal obligations. Therefore, the results of the efficiency of administrative services,
assessments and requirements for individuals are part of those obligations. Public
administration actually carries out administrative work rather than administrative power. In
this direction, administrative activities must be appropriate and, therefore, entirely legitimate
when directed towards the public, subject to judicial review. From this perspective, the overall
activity of the executive administration is a management activity. The Administration does
not run public she serves. Its function can be defined as "ministry" of society. So often in
terms of administration raises the question of administrative capacity - the availability and
recruitment of qualified executives, the level of competence and legitimacy. Here the problem
is the motivation of civil servants, in the legality and legitimacy of their decisions and
ultimately - to corruption. Thus, the Bulgarian public administration is necessary to derive the
following key principles: Integrity and Integration, which sets involvement at every stage and
process of creating the delivery of public services to improve system operation. She in turn
includes the efforts of all staff in process improvement activities. This will help to form the
mechanisms for integrating the interests of contributors and the organization's goals. Another
principle is to be creative participation, which means creating conditions to generate ideas
from the contributors, and to actively participate in decisions affecting matters of formation
and improvement of processes. The third principle is constantly improving - this principle can
be called a key to the thinking and philosophy of public governance. It focuses on the need for
constant improvement of the parameters of services, processes, people and organization.
Accordingly, this type of management requires active thinking. The latter means you never
put up with things as they are given, to seek them in a continuous improvement plan ahead. It
is therefore necessary to create a climate for continuous improvement of people and their field
of activity as a condition for successful organizational development.
But real improvement is possible only when the desire for such is accompanied by a
strong motivational basis. An important condition for operation of the Bulgarian
administration is its gender structure. Over the past 10 years reinforces the tendency to have
more women than men. Example, in 2008 women in public administration are more than men
(61%). Women dominate and occupy managerial positions (55.4%). There was an increase in
the percentage of employees with higher education - 67.5 percent in 2008 from real
employees in state administration, as in 2007 their share was 66.4 percent. The largest
proportion of graduates with a degree in economics. On linguistic competence of staff in the
administration report data on 47 532 employees or 59.2 percent of those employed in public
administration master a foreign language (compared to 55.9% in 2007). In 2009, the most
common language among employees in public administration is English and this trend is
observed from 2008. In 2009, the employees speak English by actually employed in the
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administration were 29.1%. Fluent Russian, 20.8%, French - 4.5% of the employees, German
- 4.3% Spain - 0.8% Italian - 0.4%, other than that language - 1.8%. Importance on the
motivation of workers and their administration is paying. In 2008 and until mid 2009, the
average monthly gross wage of employees in state administration is EUR 643.19, while an
increase by 15.8% compared to 2007 During the reporting period, the average monthly gross
wage of employees with the status of state 702.30 EUR employees and those of an
employment relationship - 592.33 leva in January 2008 - July 2009 were conducted trainings
total of 61 732 civil servants in the highest number of specialized training courses were
conducted - 20 494. Projects closed in the Ministry of Public Administration 12 944 were
conducted trainings in basic computer skills and mnogomodulni 715 specializations in public
administration. In the last half year and 14 538 employees across the country successfully
passed the first stage of the specialized English language training to work with EU institutions.
While projects of the Institute of Public Administration are trained about 12 thousand
employees. Introduced in 7685 uses electronic signatures. Positive event for the
administrative service is built 385 units in the structure of the state administration to provide
services to the principle of "one stop shop".
A comparison with previous years shows that the overall growth of the departments
providing services on a "one stop shop" with 2 points. Construction of a local information
system for payment by the "single fiche" in 10 of the 11 land border crossings, the EU
external borders of one country lead to additional revenue for all border crossings, on the
other system guarantees the transparency of service and has anti-corruption effect. As a result
of the changes in the Ordinance on Administrative Service in respect of seamless mode of
administration, 67% of flexible working time with customers. All administrations of 94%
have developed customer charters. 230 while authorities indicated that they had introduced a
system for quality management in accordance with international standards ISO has more than
twice the previous period. It should be noted that in 2008 the licensing regimes administered
in 90 structures, authorizations - in 383 structures, registration regimes - in the 360 structures,
conciliation procedures - in 342 structures. In 67 administrations have committed or
contemplated in the regulations, which led to the cancellation of 149 regulatory regimes.
Admittedly, the results achieved by the administration bears meet the need of
increasing organizational effectiveness and importance of public administration. In the
process of administrilane roles of organizational management and dynamic leadership by
integrating situational, analytical and development of complex psychosocial nature are
complementary. But on the other hand, necessitates the construction of administrativeeconomic models. So in OP "Administrative Capacity", financed 202 projects for over EUR
108 million may be noted that as the 2007 funds have been paid for close to 28 million, or 100
percent of the pledged funds. In 2008, successfully implemented 7 projects of the Ministry of
Public Administration under the Operational Program "Administrative Capacity". In public
administration are held and anticorruption measures. The number of signals received in 2008
was 9 376, which compared with alerts in 2007 represents an increase of more than 2 times
(in 2007, 3738). Most signals are received at the Ministry of Interior - 2.901 signal, which
represents 30.9 percent of the total signal, most of them received an anonymous telephone
line and the website of the Ministry. Significantly reduce the payers who have not declared
401

their property status under art. 29 of the Civil Service Act (32 employees in 2008, 240
employees in 2007).
Understanding and improvement of public administration concerns the interaction
between social development goals, work teams and individual actions and expectations of
management processes impact on life in the state and behavior of all people working in it.
Because the vocation of public administration is carrying out administrative services of the
administration structures and organizations providing public services. Therefore, government
must be established by competent civil servants, organizational capacity, established
information and communication technologies, interagency coordination between
administrations and cooperation with civil society. To achieve transparent and accountable
management of human and financial resources for equitable and sustainable development in
the context of political and institutional environment supporting human rights, democratic
principles and the rule of law.

През последните две десетилетия в нашата страна се утвърди в ежедневието
понятието публична администрация (ПА). Въпреки това изследователите дават трудно
верен отговор за същността на това понятие. Най-общо казано от научна гледна точка
все още няма ясно и кратко дефиниране на понятието. Понятието публична
администрация се схваща като държавна администрация, ръководство на хора,
управление, бюрокрация, и чиновничество. В тази част обаче ми се струва за важно да
направим едно уточнение, че администрацията по своята същност и природа не е
някакъв властен институт, а тя е процес, който включва всички равнища на конкретно
взаимодействие за постигане на някакъв резултат. Така тя се превръща в система в
която става дума за споделени цели и общи задачи, които се решават публичната
администрация. Оттук логически можем да направим ограничението, че не винаги
всяко взаимодействие между хората е администрация. Следователно администрацията
е част от разделението на труда или тя е един от дяловете на общата система от
дейности за постигане на определена обща задача. Администратор е кметът на едно
населено място, ректорът на един университет, началник отдел в министерство, община.
Администратора е там където има разделение на труда и един от видовете труд е
именно организацията на дейностите. В определена степен публичната администрация
може да се характеризира като дейност за постигане на публични цели и резултати от
обществените интереси. Тя намира проявление в дейностите свързани с трите власти.
За да функционират трите власти те се нуждаят от обслужваща администрация.
Основното деление на държавните органи, установено по конституционен път е
според упражняваната форма на държавната дейност. По този признак Конституцията
дели държавните органи на три основни групи: органи на държавната власт, органи на
държавното управление, органи на съда и прокуратурата. Това определя и характера на
публичната администрация като уникална наука. Такъв извод се налага от констатцията,
че чъществуват различни схващания относно проблемите, с които учените разработват
теорията на публичната администрация. Едни от тях изследват организационните
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структури, поведението на ръководителите и персонала. Друга група изследват
процесите на планиране на вземането на решения и тяхното изпълнение. Трети
изследват планиранети, финансирането и контрола. Други изследват административния
апарат и неговите правомощия.
От друга страна публичната администрация има съществено значение на
жизнеността на националната държава. Тъй като публичната администрация е свързана
с политиката и чрез нея се реализира държавната политика, занимава с проблеми на
вземане на решения, избор на варианти или казано с други думи може да се приеме и
наука за управлението(мениджмънт). Тя е тясно свързана и с икономическата наука.
Някои от сферите на публичния сектор като държавен бюджет, финанси, данъци са
обект на изследване и от икономическата наука. Допирни точки има и с психологията.
Проблемите на личната мотивация, ценностната ориентация са в обсега на публичната
администрация. Така като обобщение може да подчертаем, че административната
дейност е една от проявите на държавната власт. Тя е единна, но тя извършва различни
функции без да се нарушава единството. Тяхното групиране става съобразно
спецификата на тези функции и предполага групиране на органите, които са натоварени
да изпълняват едни или други функции.
Така състоянието и ефективността на държавното управление протича в
контекста на животът на конкретното общество в различни сфери, свързано е с
постигането на различни цели и затова дейността на държавата като организация
включва осъществяването на различни функции. Така състоянието и капацитета на
администрацията е образ на жизнеността на държавното управление. Важно значение
за тази функционалност е състоянието и жизнеността на административните структури.
Фактически към края на 2009 г. в България съществуват 598 структури на
изпълнителната власт. С едно уточнение, че общия брой на административните
структури, ще бъде променен най-вече заради реформирането на изпълнителната власт
от правителството начело с генерал Бойко Борисов.
Общият брой на
административните структури в централната администрация е 108 (15 министерства и 1
министър без портфейл, 23 структури, подчинени на Министерския съвет, 61 структури
към министри и 6 държавни институции, които отчитат дейността си пред Народното
събрание). В териториалната администрация на изпълнителната власт функционират 28
областни администрации, 265 общински администрации, 35 общински администрации
на райони и 113 специализирани териториални администрации. Повечето случаи на
закриване на администрации през 2009 г. са осъществени чрез вливане в други
административни структури. Числеността на служителите в администрацията по данни
за първите девет месеца на 2009 г. е 86 801 щатни бройки, като незаетите бройки в
администрацията са 6601 (8,1% от общата численост, което е увеличение с 0.4 пункта
спрямо 2008 г.). 48.2% от служителите са със статут на държавни служители, а 51.8% са
назначени по трудов договор. През 2009 г. в сравнение с 2007 г. има намаление на
числеността на администрацията с 2 108 щатни бройки. Това намаление на основната
щатната численост е с 3.8% спрямо предходния отчетен период. За периода 2006 септември 2009 г. включително общото съкращение в административните структури и
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които не са администрации
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възлиза на 18 500 щатни бройки. В общи линии забелязва се тенденцията
администрацията да променя своя функционален профил. Фактически държавата се
освобождава от едни административни структури, като прехвърля предоставянето на
тези услуги на лица и организации, които да ги изпълняват, същевременно държавата
създава нови администартивни структури, които и са потребни във връзка с ролята и на
предоставяне на публични услуги към обществото. Това се налага и необходимостта
държавата да обединява и субординира в едно всички подсистеми, които осъществяват
нейните функции и да ги ръководи чрез вертикална система на властта. В управленски
план държавата съществува като съставна система с многостепенно управление,
включващо и предоставеното самоуправление на отделни суборганизации, които
трябва да отговарят на потребностите на обществото. Едновременно с това, за да се
поддържа организационното единство на държавата се осъществява и общо, върху
всички звена, върху цялата система единно държавно управление. Роля вменена
съгласно нашата конституция на Министерски съвет. По отношение на
администрацията подобна роля на ръководна институция или контролираща
състоянието на администрацията се осъществява от министерство на администрацията,
или от агенция, или дирекция към Министерски съвет, каквато практика прие
правителството на Борисов. Необходимостта от орган осъществяващ надзор върху
съдържанието на управленските решения произтича от задачите на управлението и
представлява целенасочени властнически волеизявления, чрез които се осъществява
социалното регулиране. Задачите на публичното управление могат да се дефинират
като организиращи, разпоредителни, ръководни и контролни. Тяхното изпълнение
може да е съвместено или разпределено между различни органи на управление.
Спецификата на държавата като многофункционална съставна организация налага
разпределението на управленските задачи между различни държавни органи и
изграждане на степенна система на държавно управление. В съвременната българска
държава е установен тристепенен модел на управление, осъществяван от държавните
органи. Държавната администрация въобще и на изпълнителната власт в частност
осъществява две функции - подпомага и осигурява осъществяването на правомощията
на съответния държавен орган и дейност по административно обслужване на граждани
и юридически липа. Администрацията на изпълнителната власт в тесен смисъл на
думата обхваща само структурата, персоналния състав и материално-техническата база.
В широк смисъл на думата обаче, ако разглеждаме администрацията в организационен
и функционален план, безспорно към администрацията трябва да се включат и
съответните органи на изпълнителната власт, тъй като самата администрация е
създадена в тяхна помощ и всички те заедно разгръщат държавното управление в
страната. Публичната администрация не реализира държавна власт, не реализира
административна власт, тя осъществява публична служба. Дейност на администрацията
е изпълнителска, няма правомощия, има само юридически определени задължения.
Затова резултатите на ефективността на административното обслужване, оценките и
изискванията към лицата са част от тези задължения. Фактически публичната
администрация осъществява административна дейност, а не административна власт. В
тази посока административната дейност трябва да бъде целесъобразна и изцяло
законосъобразна затова, когато е насочена към обществото, подлежи на съдебен
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контрол. От тази гледна точка цялостната изпълнителна дейност на администрацията
не е управленска дейност. Администрацията не управлява обществото, тя му служи.
Нейната функция може да се определи като „служение” на обществото. Така, често по
отношение на администрацията възниква въпросът за административния капацитет –
наличието и назначаването на подготвени изпълнителски кадри, нивото на
компетентност и законосъобразност. Тук проблемът е в мотивацията на държавните
служители; в законосъобразността и легитимността на техните решения и в последна
сметка - до корупцията. Така пред българската публична администрация е необходимо
да се изведат следните ключови принципи: Цялостност и интеграция, което да задава
включване на всеки етап и процес на създаване на предоставяне на публични услуги в
системата за усъвършенстване на дейността. Тя от своя страна да
включва усилията на всички сътрудници в процеса на усъвършенстване на дейността.
Това ще спомогне за формиране на механизми за интегриране на интересите на
сътрудниците и целите на организацията. Другият принцип трябва да бъде творческо
участие, което означава създаване на условия за генериране на идеи от страна на
сътрудниците, както и за активно участие в решенията, засягащи въпросите за
формиране и подобряване на процесите. Третият принцип непрекъснато
усъвършенстване - този принцип може да бъде наречен ключов за мисленето и
философията на публичното управление. Той фокусира върху нуждата от непрестанно
подобрение на параметрите на услугите, процесите, хората и организацията. Съответно
това изисква активен тип управленско мислене. Последното означава никога да не се
примиряваме с нещата така както са дадени, да се търси тяхното постоянно
усъвършенстване в един изпреварващ план. Затова е необходимо създаване на климат
за непрекъснато усъвършенстване на хората и извършваната от тях дейност като
условие за успешно организационно развитие. Но действителното усъвършенстване е
възможно само, когато желание за такова е съпроводено със силна мотивационна
основа. Важно условие при функциониране на българската администрация е нейната
полова структура. През последните 10 години се затвърждава тенденцията жените да са
повече от мъжете. Например през 2008 г. жените в държавната администрация са
повече от мъжете (61%). Жените доминират и при заемане на ръководни длъжности
(55.4%). Наблюдава се увеличение в процента на служителите с висше образование 67.5% през 2008 г. от реално заетите в държавната администрация, като за 2007 г.
техният дял е 66.4%. Най-голям е делът на вишистите с икономическо образование.
Относно езикова компетентност на служителите в администрацията по отчетни данни
47 532 служители или 59.2% от заетите в държавната администрация владеят чужд език
(спрямо 55.9% за 2007 г.). През 2009 г. най-разпространеният чужд език сред
служителите в държавната администрация е английският като тази тенденция се
наблюдава от 2008 г. През 2009 г. служителите владеещи английски език от реално
заетите в администрацията са 29.1%. Руски език владеят 20.8%, френски - 4.5% от
служителите, немски - 4.3%, испански - 0.8%, италиански - 0.4%, различен от
посочения език - 1.8%. Значение относно мотивацията на работещите в
администрацията е и тяхното заплащане. През 2008 г. и до средата на 2009 г. средната
месечна брутна заплата на работещите в държавната администрация е 643.19 лв., като
се наблюдава нарастване с 15.8% спрямо 2007 г. През отчетния период средната
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месечна брутна работна заплата на заетите със статут на държавни служители 702.30
лв., а на тези по трудово правоотношение - 592.33 лв. През периода януари 2008- юли
2009 г. са проведените обучения общо на 61 732 държавни служители, като най-голям
брой са проведените специализирани обучения - 20 494. По проекти на закритото
Министерство на държавната администрация са проведени 12 944 обучения по базисни
компютърни умения, както и 715 многомодулни специализации по публична
администрация. През последната година и половина 14 538 служители от цялата страна
успешно преминаха първия етап от специализираното обучение по английски език за
работа с институциите на ЕС. Същевременно по проекти на Института по публична
администрация са обучени около 12 хиляди служители. Въведени са в употреба 7685
електронни подписа. Положителен факт по отношение на административното
обслужване е изградените 385 звена в структурите в държавната администрация, които
да предоставят услуги на принципа на "едно гише". Съпоставката с предходните
години показва, че общото нарастване на администрациите, предоставящи услуги на
принципа "едно гише" е с 2 пункта. Изграждането на локална информационна система
за плащане чрез "единен фиш" на 10 от 11-те сухопътни ГКПП, външни граници за ЕС
от една страна доведе до допълнителни приходи на всички ГКПП, от друга страна
системата гарантира прозрачност на обслужването и има антикорупционен ефект 1. В
резултат на извършените промени в Наредбата за административното обслужване по
отношение на непрекъсваемия режим на работа на администрациите, 67% от тях
прилагат гъвкаво работно време с потребителите. От всички администрации 94% имат
разработени Харти на клиента. Същевременно 230 администрации посочват, че са
внедрили системи за управление на качеството, съобразени с международните
стандарти ISO като увеличението е повече от два пъти с предходния период. Важно е
да се отбележи, че през 2008 г. лицензионни режими се администрират в 90 структури,
разрешителни режими - в 383 структури, регистрационни режими - в 360 структури,
съгласувателни режими - в 342 структури. В 67 администрации са извършени или
инициирани промени в подзаконови актове, което довежда до отмяна на 149
регулаторни режими. Несъмнено резултатите от постигнатото в администрацията носи
удовлетворяването на потребността от нарастване на организационната ефективност и
значението публичната администрация. В процеса на администрилане ролите на
организационното управление и динамично-ситуативното лидерство като интегриращи,
аналитични и развойни дейности със сложна психосоциална същност се допълват. Но
от друга страна се налага необходимостта от изграждане на административноикономическите модели. Така по оперативна програма „Административен капацитет”
са финансирани 202 проекта за над 108 млн. лв. може да се подчертае, че например за
2007 г. са изплатени средства за близо 28 млн. лв., или 100% от заложените средства.
През 2008 г. успешно са изпълнявани 7 проекта на Министерството на държавната
администрация по оперативната програма „Административен капацитет”. В
държавната администрация се провеждат и антикорупционни мерки. Броят на
получените сигнали през 2008 г. е 9 376, което в сравнение с подадените сигнали през
За две години (2007 г. и 2008 г.) са вложени 1 415 088 лв., а приходите са се увеличили през 2008 г.
спрямо предходната с 9 387 527 лв., въпреки отпадането и редуцирането на някои от таксите.
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2007 г. представлява увеличение повече от 2 пъти (през 2007 г. са 3738). Най-много
сигнали са получени в Министерството на вътрешните работи - 2,901 сигнала, което
представлява 30.9% от общия брой сигнали, като голяма част от тях са получени по
анонимната телефонна линия и на сайта на МВР. Значително намаляват задължените
лица, които не са декларирали имотното си състояние по реда на чл. 29 от Закона за
държавния служител (32 служители за 2008 г., 240 служители за 2007 г.).
Разбирането и усъвършенстването на публичната администрация касае
взаимодействието между общественото развитие, целите, работните екипи и
индивидуалните действия и очаквания, процеса на управленско въздействие върху
живота в държавата и поведението на всички работещи в нея хора. Защото
призванието на публичната администрация е извършване на административни услуги
от структурите на администрацията и от организации предоставящи обществени
услуги. Затова публичната администрация трябва да е изградена от компетентни
държавни служители, организационен капацитет, въведени информационни и
комуникационни технологии, междуведомствена координация между администрациите
и сътрудничеството с гражданското общество. За постигане на прозрачно и отчетно
управление на човешки и финансови ресурси за справедливо и устойчиво развитие в
контекста на политическа и институционална среда, подкрепяща човешките права,
принципите на демокрацията и върховенството на закона.
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Фиг. 2. Процедура за извършване на екологичен одит
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