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ФОРМАТ «СКАЗКИ» КАК МЕТОД АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И
ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА ДЕЙСТВИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОФЕССИИ
доц., к.э.н., Наталья Логинова
Санкт-Петербургский Государственный Инженерно-Экономический
Университет
FORMAT "FAIRY TALE" AS A METHOD FOR INCREASED
LEARNING AND FORMAL LOGIC EXISTING STUDENTS IN THE
PROFESSION
associate professor, PhD, Natalia Loginova
Saint-Petersburg State University of Engineering and Economics
В докладе обосновывается возможность использования народного фольклора
(сказок) в процессе обучения студентов по экономическим специальностям.
Ключевые
продукт

слова:

сказка,

развитие,

компетенции,

интеллектуальный

The paper summarizes the use of folklore (fairy tales) in the learning process of
students of economics.
Keywords: fairy tale, development, competence, intellectual product
Сказка – это встреча человека с мудростью и поэзией, знанием и мечтой.
Она питает ум, учит мыслить, развивает воображение и облагораживает
чувства. Сказка пробуждает волю и вдохновляет на большие светлые дела. В
хорошей сказке всегда заложена значительная идея, глубокое и мудрое
поучение, здоровая народная мораль. В ней побеждает правда, добро
торжествует над злом. В сказках действуют смелые, бесстрашные герои; силой
ума, сметливостью, трудолюбием и упорством они всегда побеждают. Читая
сказки мы всегда безоговорочно принимаем сторону умных и справедливых,
храбрых и добрых.
Но почему, если сказка может радовать яркими увлекательными
образами, поэтичностью описания, живостью и красочностью языка, её не
использовать в обучении, студентов?
На наш взгляд, применение сказки в процессе обучения может
способствовать:
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1)
формированию личности, ориентированной на саморазвитие и
творчество;
2)
интеграции знаний из различных предметных областей и создание
целостной научной картины мира;
3)
гармонизации развития мышления и расширению спектра
ассоциаций через раскрытие многозначности любых явлений в науке, природе,
практике.
Применение сказок помогает преподавателю решить следующие задачи:
1)
облегчить формирование понятий об изучаемых объектах, их
свойствах, применяемости, законах взаимодействия;
2)
индивидуализировать сферы деятельности студентов, найти
каждому направление деятельности по его склонностям, возможностям,
интересам;
3)
ставить и решать на занятиях вопросы морали, этики, философии;
4)
диагностировать склонности, способности, умения каждого
средствами отдельных предметов и способствовать их развитию.
Сказки в процессе обучения еще полезны и потому, что показывают
изучаемое с новой, неожиданной стороны, включает в себя не только процесс
создания, не виданного ранее продукта деятельности, но и получение новой
информации от хорошо знакомых объектов. Работа со сказками развивает
воображение, которое по мнению А. Эйнштейна, «часто важнее, чем знания,
они ограничены, а воображение бесконечно». Все созидаемое человеком –
продукт его фантазии. Анализируя акт творчества его возможно представить
следующим образом, фиг.1.
3.Ассоциация – объединение
разрозненных и
видоизмененных элементов

4. Комбинация приведение отдельных
образов в систему
1. Диссоциация
– расчленение
сложного на
простое

2. Видоизменение частей –
увеличение или
уменьшение размеров
изучаемого явления

Фиг. 1.Схема творческого цикла студента
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Согласно представленной схеме можно предположить, что чувство, как и
мысль, движет творчеством студента, но в этой схеме нет сегмента,
иллюстрирующего эмоции. Все дело в том, что, на наш взгляд, именно эмоция
«подбирает»
отдельные
элементы,
комбинирует
некоторую
связь,
наполняющие каждый этап творческого цикла студента.
На основании вышеизложенного можно предположить, что творческий
процесс начинается с эмоционального всплеска заинтересованности, которые
одновременно «включают» все формы мыслительной деятельности студента,
фиг.2.
Интуиция

Образы

Логика

Воображение

Понятия

Эмоции
Фиг.2. Схема творческого процесса как интеллектуального продукта
На основании представленных данных фиг. 2 можно заключить, что
творчество студента – это производное интеллекта, преломленного через
мотивационную структуру. Мотивация же находится в прямой зависимости от
эмоций, которые могут заставить студента действовать, чего-то желать, к чемуто стремиться. Эмоции не только окраска восприятий, но и субъективное
отношение студента к процессам и явлениям, протекающим во внешнем мире и
внутренний стимул их деятельности.
Подчеркнем, что передача не только научных знаний и социального
опыта, но и подготовка студента к жизни в сложном, непредсказуемом будущем
является главной целью современного обучения, а потому перейдем к
практическим примерам.
В практике преподавания экономических дисциплин «Экономическая
оценка инвестиций», «Планирование на предприятии», «Организация
предпринимательской деятельности» используется творческий подход,
основанный на анализе сказочных ситуаций.
Так, студентам при изучении дисциплины «Экономическая оценка
инвестиций» предлагаются следующие сказки:
12

1)
«Три поросенка», при изучении темы «Анализ влияния риска и
неопределенности на эффективность инвестиционных проектов»;
2)
«Терем мышки», при изучении темы «Портфельные инвестиции»;
3)
«Репка», при изучении темы «Особенности сравнительного
анализа некоторых видов инвестиционного проекта».
При изучении дисциплины «Планирование на предприятии» студентам
предлагаются следующие сказки:
1)
«Бобовое зернышко», при изучении темы «Цель, задачи, сущность
и содержание планирования»;
2)
«Как лиса училась летать», при изучении темы «Основные
принципы и методы планирования»;
3)
«Кочеток и курочка», при изучении темы «Планирование
материально- технического обеспечения».
При

изучении

дисциплины

«Организация

предпринимательской

деятельности» студентам предлагаются следующие сказки:
1)
«Золушка», при изучении темы «Разработка бизнес-плана»;
2)
«Сказка об умной Эльзе», при изучении темы «Риски в
предпринимательской деятельности и их страхование»;
3)
«Король Дроздобород», при изучении темы «Государственное
регулирование предпринимательской деятельности».
Для понимания сущности использования сказки, рассмотрим подробнее
задания к некоторым из них. Например, задание студентам к сказке «Кочеток и
курочка»:
1)
в чем заключается планирование материального обеспечения в
описанной ситуации?
2)
умеют ли участники описанной ситуации грамотно принимать
управленческие решения?
3)
ситуации.

укажите специфику материального обеспечения в описанной

4)
рассмотрите потребность в материальном обеспечении каждого
участника описанной ситуации.
5)
ситуации.

установите нормы расхода для каждого участника описанной

6)
составьте материальный баланс для каждого участника и для всех
участников описанной ситуации.
Задание студентам к сказке «Терем мышки» содержит следующие
вопросы:
13

1)

разработайте инвестиционную стратегию описанной ситуации.

2)
проведите первичный отбор жителей теремка (инвестиционных
проектов) на основе многокритериальности.
3)
выберите главный критерий отбора жителей (проектов) в теремок
(инвестиционный портфель), сформулируйте систему ограничений.
4)
укажите особенность
портфеля из жителей теремка.

данной

ситуации

при

формировании

5)

сформируйте оптимальный портфель из жителей теремка.

6)

разработайте стратегию управления сформированным портфелем.

Задание студентам к сказке «Три поросенка» содержит следующие
вопросы:
1)
с какой целью начал разрабатываться проект строительства дома?
2)
в чем состоит неопределенность описанной ситуации?
3)
умеют
ли
поросята
принимать
решения
в
условиях
неопределенности?
4)
опишите внешнюю среду проекта.
5)
опишите воздействие факторов внешней среды, которое они
оказали на проект в процессе его реализации.
6)
перечислите объективные и субъективные факторы проекта
строительства дома.
7)
назовите основные риски, связанные со строительством каждого
домика.
8)
классифицируйте риски, связанные со строительством каждого
домика.
Безусловно, к использованию сказок в учебном процессе высшего
учебного заведения можно отнестись довольно скептически, а можно и
негативно. На, наш взгляд, использование сказки позволяет сделать процесс
обучения не только увлекательным, интересным, запоминающимся, но и
наиболее продуктивным для настоящего и будущего развития личности.
Литература
1. Гидрович С.Г., Сыроежин И.М. Игровое имитационное моделирование
экономических процессов. М.: Профиздат, 1976.
2. Подиновский В.В, Математическая теория выработки решений в
сложных ситуациях. М.: Профиздат, 1981.
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ЧОВЕШКИ КАПИТАЛОВИ КОНТРАКТИ ИЛИ СТУДЕНТСКО
КРЕДИТИРАНЕ
Петя Първанова
Университет за Национално и Световно Стопанство
Увод
Финансирането на висшето образование е едно от предизвикателствата,
с които правителствата по света се сблъскват. Това е така, защото, въпреки че
всички оценяват значението на допълнителното обучение, неговата
нематериална форма прави числовата оценка на това значение доста сложна.
Някои страни считат, че са решили предизвикателството чрез
въвеждането на студентски кредити, но те не са подходящ инструмент за
финансиране на рискови инвестиции, тъй като лихвените проценти би следвало
да бъдат изключително високи, за да покрият риска. 1 От друга страна,
финансирането чрез частен капитал е постижимо и логически обосновано
решение, тъй като се прилага за всички други рискови инвестиции.
Фактът, че образованието предлага атрактивни доходи от инвестициите
би трябвало да привлича притежателите на свободен капитал като
потенциални инвеститори. За тази цел са необходими пазарни механизми и
инструменти, които да стимулират притока на частен капитал в подобна
инвестиция. Традиционният инструмент, използван за тази цел са студентските
заеми.

1.

Студентско кредитиране

Двата основни фактора 2, възпрепятстващи частните инвестиции в
образованието са:
•

Наличието на несигурност в бъдещите доходи на индивидите;

•

Фактът, че човешкият капитал е нематериален актив.

Трудността да се оцени точно потенциала на инвестицията в човешки
капитал и неликвидната природа на актива, като изражение на факторите погоре, правят студентските заеми рискови за заинтересованите да ги
финансират. Именно това е причината банките да са сравнително пасивни по
1

Friedman M., R.D. Friedman, „Capitalism and freedom”, The University of Chicago Press,1982,
Chicago and London
2
Тяхното влияние е описано чрез сравнение на инвестициите в образование и в материален
актив в Дипломната работа на автора от Бакалавърска степен: Секюритизация на човешки
капитал, София, 2008
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отношение на подобни инвестиции или да изискват обезпечения, които не
всички потенциални студенти могат да предложат. 1 Това от своя страна води
до невъзможност на индивидите от по-ниските социални слоеве да получат
финансиране чрез студентски кредит за своето образование.
Студентското кредитиране без държавна подкрепа в България по
същество се явява част от портфейла от потребителски кредити на търговските
банки. 2 Въпреки това съществуват няколко съществени разлики, които следва
да се отбележат:
•
Потребителският кредит се предоставя за закупуване на стоки за
домакинствата, докато студентският кредит има по-скоро характер на
инвестиция, при това рискова, тъй като средствата се влагат с цел бъдеща
възвръщаемост под формата на по-високи доходи;
•
При студентския кредит, дори и при гаранция – поръчителство, се
предполага, че кредитополучателя ще бъде способен да изплаща своите
фиксирани вноски на база по-високите си доходи след дипломиране.
Различните инструменти за финансиране на образованието имат и
различни дефекти, но те биха могли да бъдат обобщени по следния начин:
•
o

Заеми, гарантирани от държавата:
Ресурсите на държавата, които се отделят за финансиране на

образованието са ограничени и следователно в даден момент биха могли да
бъдат недостатъчни;
o
Рискът от инвестицията се прехвърля върху данъкоплатеца;
o
В България тези заеми покриват само разходите за семестриални
такси 3;
o
Не се прави оценка на индивида;
o
Във всяка страна съществуват ограничения за ползвателите на
тези кредити, които са изкуствено наложени, следователно не са пазарни.
•
o
предложат;
o
o

Студентски заеми, които не са гарантирани от държавата:
Изискват обезпечение, което не всички студенти са способни да
Вноските са задължителни и фиксирани;
Оценката на индивида не се прави на база неговия потенциал.

Такъв е и случаят с българските банки преди приемането на Закона за финансиране на
студенти и докторанти, чрез който се гарантират (от държавата) средствата, предоставени на
последните
2
Атанасов Н., Студентското кредитиране – средство за улесняване достъпа до висше
образование, Икономически алтернативи, 2009, бр. 5, стр. 109-116,
http://alternativi.unwe.acad.bg/br36/10.pdf
3
Освен в случаите по Чл. 5, ал. 2 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, който
гласи, че „Правото на кредит за издръжка важи при раждане или при пълно осиновяване на
дете по време на обучението…”
1
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•
Човешки капиталови контракти:
o
Липса на законодателна рамка, в повечето страни, която да
подпомогне внедряването на инструмента 1;
o
Изискват модел за акуратно определяне на бъдещите доходи на
индивидите, което е свързано с наличност на специфични статистически
изследвания;
o
Възможността от неблагоприятен избор на инвестиция.
Някои от недостатъците на различните инструменти са описани в
таблицата по-долу:
Таблица 1 Сравнение на някои инструменти за финансиране на образованието
Описание

Вноските са базирани на дохода на
индивида
Месечните вноски се преразглеждат
ежегодно
Периодът на изплащане е законово
установен
Отпускането на кредита зависи от
гражданството
Ограничение за възраст на
ползвателя
Отпуска се за университети,
намиращи се на територията на
съответната страна
Студентът е задължен да изплати
целия размер на кредита
Необходимо е обезпечение

Обикновен
студентски
заем

Заем,
субсидиран
от държавата
България

Заем с
условни
вноски в
2
САЩ
ДА

Човешки
капиталов
контракт
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА - 10
години
ДА

ДА - 25
години
ДА

ДА - 35
години
ДА

ДА

ДА

ДА

Покрива само таксите за обучение

ДА

Заемът се изплаща на равни
месечни вноски през целия период
на погасяване
Опростената част от дълга се
облага с данъци
Капитализиране на неплатената
лихва
Инвестиционният риск е
прехвърлен върху данъкоплатеца

ДА

Ресурсите, с които се разполага за
финансиране са ограничени

ДА
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

В България все още финансирането е насочено към университетите, a не
към студентите, а говорейки за инвестиция в човешки капитал не би следвало
Проблемите, свързани със законовата рамка са разгледани от автора в Дипломната работа от
Бакалавърска степен: Секюритизация на човешки капитал, София, 2008
2
Информацията, използвана за сравнението е набавена от: http://en.wikipedia.org/wiki/IncomeContingent_Repayment
1
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да е така. Все пак ако инвестицията бъде насочена към хората, то тогава
субсидията от бюджета става неоснователна, т.е. висшите учебни заведения
ще трябва да се издържат предимно от таксите за обучение. Ако приемем че
това се случи, то университетите би следвало да получат пълната свобода да
определят таксите си.
С новия Закон за кредитиране на студенти и докторанти се прави стъпка
в посока на изместване на необходимата инвестиция за финансиране на
образованието от държавата към индивида. Процесът ще бъде завършен
тогава, когато университетите, или поне болшинството от тях, започнат да се
издържат предимно от таксите за обучение. Тогава средствата, отпускани от
държавата сега за субсидиране на всички студенти ще могат да бъдат
пренасочени към субсидиране на кариерни пътища, които са важни за
обществото, но имат нисък потенциал за нарастване на бъдещите доходи.
На настоящия етап, поетите от държавата гаранции по кредитите за
студенти и докторанти ще допринасят за нарастване на дълговото бреме, което
в бъдеще ще се отрази на данъкоплатците. 1 Следователно е необходим
контрол върху темповете на нарастване на студентските кредити, респективно
върху издадените гаранции и мониторинг на изпълнението по тях.

2.

Българският закон за кредитиране на студенти и докторанти

Сега действащия Закон за кредитиране на студенти и докторанти има
силно изразена социална насоченост. В него се предвиждат облекчения,
насърчаващи раждаемостта и облекчаващи индивидите, изпаднали в трайна
загуба на работоспособност. Въпреки това той е стъпка напред в посока
подобряване достъпа до образование, а оттам и подобряване качеството на
човешкия капитал в страната.
Някои основни характеристики на кредита, регламентиран с този закон
са:
•
Той има формата на кредитна линия – отпуска се на части, в
зависимост от нуждите;
•
Той е револвиращ – възобновява се при същите или сходни
условия при възникване на посочените в закона обстоятелства;
•

Срокът на усвояване е между 4 и 8 години;

•
За банката той носи нисък кредитен риск, тъй като е изцяло
гарантиран от държавата;
•

Освободен е от такси и комисионни, дължими от студента;

Атанасов Н., Студентското кредитиране – средство за улесняване достъпа до висше
образование, Икономически алтернативи, 2009, бр. 5, стр. 109-116,
http://alternativi.unwe.acad.bg/br36/10.pdf
1
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•

Той е стандартизиран.

Целта на Българския закон за кредитиране на студенти и докторанти е
„да се подобрят условията за достъп до висше образование” (Чл. 2, ал. 1)1.
Законът се основава на следните принципи:
•
Участие на студентите и докторантите във финансирането на
обучението – Тук формулировката на законодателя е много неясна. Ако става
въпрос за заплащане на част от разходите за образование от студента, то това
не се влияе от влизането в сила на този закон. Една от възможните следващи
стъпки пред политиката по образование, обвързана с този принцип, е
преминаване на по-голяма част от разходите към студента.
•
Насърчаване на конкуренцията между висшите училища за
предоставяне на по-качествено висше образование – За съжаление законът в
настоящия му вид не стимулира по никакъв начин тази конкуренция.
•
Гарантиране на равен достъп до висше образование на лица,
независимо от социалния им статус – разпоредбите на закона безспорно
работят в посока на равния достъп до образование.
•
Сътрудничество между държавата и банките по повод на
кредитирането на студентите и докторантите – приложението на този принцип
се вижда както в Закона, така и в Типовия Договор 2.
Някои недостатъци на Закона за кредитиране на студенти и
докторанти:
•
Отпуска се само на студенти или докторанти, които се обучават в
редовна форма;
•
Отпуска се само ако студентът
образователно-квалификационна степен;

няма

придобита

същата

•
Финансира само таксите за обучение, освен в случая на Чл. 5, ал.
2 от Закона;
•
При
невъзможност
да
погасява
задължението
си
кредитополучателя се превръща в длъжник на държавата по силата на чл. 14,
ал. 3 и 4;
Предимства на Закона за кредитиране на студенти и докторанти:
•
Държавата гарантира както главницата, така и лихвите по
кредитите (Чл. 13);
•

При добро управление банките имат право да получат премия за

това;
Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Типов договор за кредитиране на студенти и докторанти, http://www.uniplovdiv.bg/GetResource?id=955
1
2
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•
Банките нямат право да изискват обезпечение за кредитите по
този закон по силата на чл. 19, ал. 1;
•
„Кредитополучателите не дължат заплащането на такси,
комисионни или други разходи, непосредствено свързани с отпускане и
управление на кредите” съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона;
•
Лихвата, която кредитополучателят дължи на банката не може да
надхвърля седем процентни пункта съгласно чл. 20, ал. 1;
•
Кредитополучателят може да изпълни предсрочно задълженията
си без да дължи такси;
•

Съществуват обстоятелства, при които задължението се отсрочва;

За настоящата година банките, които имат сключен договор са 2 1:
•

Банка ДСК ЕАД - № Д 01-519/21.06.2010 г.

•

Райфайзенбанк (България) ЕАД - № Д01-530/29.06.2010 г.

3.
Човешки капиталови контракти – същност и начин на
функциониране.
3.1.

Същност на Човешките капиталови контракти

Човешкият капиталов контракт представлява финансов инструмент,
който позволява образованието да се финансира от частния сектор, 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 бъдещите си доходи на финансиращата организация за
предварително фиксиран период от време.
Това е инвестиция, подобна на тази, чрез която се финансират рисковите
проекти на капиталовия пазар, предлагайки на инвеститорите дял от
печалбите, генерирани от заемните средства, т.е. при Човешките капиталови
контракти инвеститорите имат дял както в успехите на финансираните
студенти, така и в техните провали. Ако избраният обект на финансиране е
успешен, то той компенсира допълнителния риск, поет от инвеститора.
3.2.

Начин на функциониране на Човешките капиталови контракти

Важни променливи, които би трябвало да се отчитат при оценка на
студента преди предоставяне на финансиране чрез Човешки капиталов
контракт са следните:
•

Университет, който посещава или ще посещава;

Министерство на образованието, младежта и науката, Регистър на банките, сключили типов
договор за кредитиране на студенти и докторанти,
http://www.minedu.government.bg/left_menu/registers/registar_banks.html
1
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•

Област, в която ще специализира;

•

Оценки, които е получавал в миналото, т.е. академична история;

•

Кредитна история;

•

Лични постижения;

•

Мотивация;

•
Дългосрочни
задължението;

планове

и

отговорност

към

поемане

на

•

Стартови възнаграждения в съответната област на специализация;

•

Норма на ръст на дохода в специфичния сектор на икономиката и

други.
Най-общо начинът на функциониране на човешките капиталови
контракти може да бъде представено чрез фигурата по-долу. Процесът се
състои от 9 основни етапа:
1)
Договаряне на условията, при които ще бъде отпуснато
финансирането – на този етап се прави оценка на бъдещите доходи на
индивида и се взема решение дали и за какъв период те биха могли да покрият
задълженията му;
2)
Изработване на Човешки капиталов контракт и първично публично
предлагане – това е обличането на сделката в юридическа форма и
първоначалното му разпространение сред инвеститорите;
3)
Търговия с инструмента;
4)
Инвестиции или отпускане на необходимите ресурси – това е
моментът или поредицата от моменти, в които финансовите ресурси
преминават във владение на фонда за човешки капитал;
5)
Натрупване на фонд – средствата се натрупват във фонда, който
от своя страна ги разпределя между студентите, които са получили
финансиране;
6)
Усвояване – студентът получава отпуснатото финансиране изцяло
или на части;
7)
Изплащане на процент от бъдещия доход или изплащане на
месечните задължения към управляващото дружество;
8)
Разпределение на дивидентите – получените от различните
контракти средства се разпределят, за да бъдат изплатени на инвеститорите;
9)
Дружеството
изплаща
дивиденти
на
инвеститорите
–
възвръщаемост от инвестицията.
Фигурата по-долу не отчита как се развиват Човешките капиталови
контракти във времето, но е съществено да се отбележи, че на всяка итерация
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на процеса (разгледана на годишна база) инвеститора трябва да получава все
по-голяма възвръщаемост. (Първанова, 2010)1
Фигура 1 Функциониране на Човешките капиталови контракти

Участниците в процесът са студентите, които биват финансирани,
инвеститорите, които косвено ги финансират с цел печалба и АДСИЦ, което
извършва всички посреднически операции в процеса, описани по-горе.
Някои основни заключения, свързани с функционирането на Човешките
капиталови контракти са:
•
Студентът може в края на периода да е платил повече или помалко от сумата, която е получил като финансиране;
•
Студентът и инвеститорът имат сходни интереси – и двете страни
се стремят към по-високи доходи, и в частност по-високи доходи на студента;
•
Месечната вноска на студента не влияе пряко на неговия избор на
кариера или решението му да смени работното си място. Той има по-голяма
финансова независимост, отколкото при фиксирано задължение;
•
Възвръщаемостта от инвестицията в образование зависи изцяло
от носителя на знанията;
•
Съществува информационна асиметрия, която е следствие от
това, че финансираният винаги ще има повече информация за своите знания и
способности от инвеститора;
Първанова П., А. Марчев мл., А. Марчев, Акционерен подход при инвестирането в човешки
капитал - Доклади от научна конференция с международно участие Равда, 2009
1
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•
Човешките капиталови контракти теоретично елиминират
възможността за неизпълнение на задължението поради финансова
нестабилност, тъй като няма фиксирани априори вноски 1;
•
Рискът от инвестицията би могъл да се редуцира чрез създаване
на портфейли от Човешки капиталови контракти;
•
Проблемът с ликвидността на Човешките капиталови контракти би
могъл да се реши чрез секюритизация2.

Повече за предимствата на Човешките капиталови контракти за студентите и инвеститорите
може да бъде намерено на: Марчев А., П. Първанова, А. Марчев мл., Пазарът на Човешки
капиталови контракти – Доклади от научна конференция с международно участие Равда, 2008
2
Повече информация по отношение на етапите на секюритизация може да бъде намерена в
доклада Секюритизация на Човешки капиталови контракти (Марчев, 2009)
1
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РОЛЯТА НА ВЪТРЕШНИТЕ КОМУНИКАЦИИ ЗА УСПЕШНОТО
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
ас.Татяна Щетинска
Катедра „Управление”, УНСС
Резюме: Настоящият доклад изяснява ролята на вътрешните комуникации
за управлението на служителите в една компания. В доклада е изяснено
какво е значението на вътрешните комуникации за развитието на една
компания, кой в организацията се занимава с вътрешните комуникации и
методите за осъществяване на комуникации в организацията. Дадени са
примери за ролята и значението на комуникациите в някои български
организации.
Ключови
думи:
Вътрешни
комуникации,
вътрешен
ефективност, човешки ресурси, ангажираност, отговорност.
1.
Значение на вътрешните комуникации
управление на човешките ресурси в организацията

за

комуникатор,

успешното

Вътрешните
комуникации
са
необходимост.
Проучване
на
Конфедерацията на британските индустриалци от 2003 г. показва, че над 50%
от мениджърите се нуждаят от по-ефективно управление на служителите, 14% от изследователска и развойна дейност и само 7% - от нови капиталови
инвестиции. Уместно е да припомним мнението на Питър Дракър, според когото
60% от всички проблеми на управлението са свързани със слаби или погрешни
комуникации. Изводите всеки може да си направи сам.
Омаловажаването на вътрешните комуникации демотивира и
деморализира служителите. Затова е необходимо не само развитието и
задължителното професионализиране на връзките с обществеността на
фирмата по отношение на външните й публики, но и качественото и
приоритетно развитие на вътрешно фирмената комуникация.
Вътрешните комуникации са един от основните лостове, които
мениджмънта използва, за да достигне информация относно целите на
фирмата и заобикалящата я среда до персонала. Значението им за компании с
голям брой персонал е дори още по-голямо. Всички решения и намеренията на
ръководството трябва да достигат до служителите по подходящия начин периодично, отговорно, искрено и добронамерено.
Комуникацията със служителите, информирането им за важни решения и
процеси, които се случват в компанията, е проява на ангажираност и
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отговорност от страна на ръководството към тях. Добрата информираност на
персонала води до повишаване на доверието в мениджмънта и подобряване на
климата във фирмата, а това неминуемо се отразява и на производителността
и мотивираността на нейните служители, прави ги активна част от живота и
проблемите на компанията.
Вътрешните комуникации представляват ключов отдел за двупосочен
обмен на информация на всички нива в компанията, подпомагащ висшия
мениджмънт в постигането на поставените стратегически цели. Вътрешните
комуникации оптимизират управлението на взаимоотношенията и способстват
преодоляването на конфликти и осигуряването на добро взаимодействие
между всички нива във фирмата.
Златното правило на вътрешните комуникации:
Служителите трябва да научават първи какво се случва във фирмата
им, преди да са го прочели в пресата. Неприятно е да разбереш от медиите, че
работодателят ти планира съкращения. Това е класически пример как не
трябва да се провеждат вътрешни комуникации. Защото, когато настъпи
кризисна ситуация, която може да бъде от всякакъв характер - от
преструктуриране с големи съкращения до крупна данъчна проверка или
правителствено разследване - служителите на компанията трябва да са найдобре информираните и сигурни хора. В противен случай има опасност те
самите да се обърнат срещу мениджмънта или той да изпусне от контрол
информационния поток и ситуацията да се влоши. Отношенията между
ръководството на една фирма и служителите й могат да бъдат подпомагани и
оптимизирани с помощта на PR и по-точно с неговото направление вътрешни
комуникации. Връзките с обществеността могат да помогнат и за безболезнено
овладяване на кризата в една компания, преди или успоредно с овладяване на
ситуацията в публичното пространство чрез професионално отношение към
медиите.
За да предотвратят подобни случаи, специалистите по вътрешна
комуникация имат ежедневни срещи с изпълнителните директори, преките
ръководители или мениджърите по управление на персонала, за да обсъдят с
тях всички предстоящи промени в организацията. След това избират начина, по
който да ги съобщят на колегите си - дали да пуснат съобщение по имейл, да
подготвят новина в седмичния бюлетин или интервю в месечното списание.
Вътрешните комуникации могат да осигурят превенция на евентуална
кризисна ситуация. Липсата на информация може да породи слухове, които от
своя страна да нараснат лавинообразно, да излязат от границите на
компанията и да стигнат до медиите. Основното за една вътрешна криза е да
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не прерасне във външна и да се задълбочи. Тогава може да се стигне дори до
скандал, който да доведе до съкращения или уволнения и до загуби на борсата.
При липсата на превантивни мерки овладяването на информационния поток
става много по-трудно и по-бавно, твърдят PR практиците. И обратното,
добрата вътрешна комуникация може да вдъхва увереност и спокойствие на
персонала, който при криза може да бъде дори в помощ на ръководството.
Служителите трябва да се третират като партньори и равностойни в
комуникацията, тъй като те са и вътрешен източник на информация. Освен че
вътрешните комуникации могат да се окажат жизненоважни по време на криза,
те могат да бъдат и добър способ за утвърждаване на корпоративния имидж.
Служителите на една компания са основните лидери на мнение тъй като
информацията, която идва от тях, е най-близо до източника. Нормално е хората
извън компанията да имат доверие на тяхното мнение.
Връзката между вътрешните комуникации и ангажиране на служителите
е ключът към по-добро представяне на организацията - само ако топ
мениджърите го осъзнаят, светът на работещите ще бъде по-добро място за
всеки.Комуникацията със служителите, информирането им за важни решения и
процеси, които се случват в компанията, е проява на ангажираност и
отговорност от страна на ръководството към тях.
Ефективните вътрешни комуникации са изключително важна част от
успешното управление на хора. Тук е уместно да припомним един стар виц,
който винаги ни развеселява:
Бележка от изпълнителния директор до мениджъра:
“Днес в 11 ч. ще има пълно слънчево затъмнение, при което слънцето
изчезва зад луната за две минути. Понеже това не може да се види всеки ден,
на служителите ще бъде отпуснато време да наблюдават затъмнението на
паркинга. Персоналът трябва да се събере там от десет до единадесет, когато
аз ще изнеса кратка реч, за да запозная хората с явлението и да дам малко
основна информация. Ще бъдат осигурени безопасни черни очила на
минимална цена.”
Бележка от мениджъра до началника на отдел:
“Днес от десет до единадесет часа целият персонал трябва да се събере
на паркинга. Това ще бъде последвано от пълно слънчево затъмнение, което
ще се случи за две минути. На скромна цена всички ще бъдат обезопасени с
черни очила. Преди това шефът ще изнесе кратка реч, за да ни даде малко
информация. Това е нещо, което не може да се види всеки ден.”
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Бележка от началника на отдел до ръководителя на направление:
“Шефът ще изнесе днес кратка реч, след която слънцето ще изчезне за
две минути под формата на затъмнение. Това е нещо, което не се вижда всеки
ден, така че всички ще се съберат на паркинга в десет - единайсет часа. Ще
бъде безопасно на разумна цена.”
Бележка от ръководителя на направление до супервайзора:
“Към десет или единайсет отиваме на паркинга, където шефът ще
затъмни слънцето за две минути. Това не се случва всеки ден. Ще бъде
безопасно и, както винаги, срещу заплащане.”
Бележка от супервайзъра до редовите служители:
“Някои ще ходят днес на паркинга да гледат как шефът изчезва. За
съжаление, това не се случва всеки ден.”

2.

Отделът (или специалистът), който осъществява вътрешните

комуникации във фирмата
Организациите в днешно време са сложни, многослойни и често
международни и мултикултурни. Следователно е от огромно значение
процесите на комуникация със служителите, партньорите и акционерите да
протичат безпроблемно и ефективно, както и в съответствие със специфичното
законодателство. Вътрешните комуникации са функция на ПР професията, но
те трябва да бъдат провеждани в съответствие с политиките на управлението
на човешките ресурси, на управлението на компанията и стратегическите и
пазарни цели на компанията. А всички те работят, спазвайки законите на
държавата, в която са, както и тези на международното търговско право и на
международните харти за човешките права.
Професията специалист вътрешни комуникации вече е утвърдена в
страни като САЩ, Великобритания, Австрия и Германия. От няколко години и в
България се назначават хора, които координират вътрешната комуникация засега предимно в големите телекомуникационни и производствени компании,
както и във финансовите институции, но се очаква все повече работодатели да
търсят хора за тази конкретна длъжност.
Интересното при тази професия е, че тя е обвързана с две други
големи сфери - връзките с обществеността и управлението на човешките
ресурси. Дори в световен мащаб все още се води дебат къде точно трябва да
бъде позициониран специалистът вътрешни комуникации - в PR или HR отдела.
Плюсът и в двата случая е, че човек може да се развива и обогатява знанията
си в още една широка област в зависимост от желанията и интересите си.
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Национално проучване на Apeiron Communication от октомври ’2007
показва, че представата на анкетираните за това „кой трябва да се занимава в
една фирма с вътрешните комуникации” са твърде разнопосочни. Но все пак се
открояват 3 мнения: ПР Отделът, HR отделът или специален отдел „вътрешни
комуникации”.

"Кой трябва да се занимава с вътрешните комуникации?"
Източник: Apeiron Communication
Специалистите по вътрешни комуникации се грижат за това телефонът
да не се разваля. Задачата им се усложнява, защото те не само трябва да
намерят най-подходящия начин, по който да предадат съобщение по
служебната верига, но и да го "преведат" на разбираем за получателите език. В
България тези специалисти най-често са част от екипите на отдел "Връзки с
обществеността" или "Човешки ресурси" във фирми с голям персонал и
клонове из цялата страна.
Вътрешният комуникатор не е техническо лице, което само пише
бюлетини и поддържа Интранет. Ролята му е на стратегическо ниво, където той
съветва топ мениджмънта за комуникационната политика в компанията.
Специалистът вътрешни комуникации води и насочва мениджмънта към
стратегическо мислене - как да комуникира, за да ръководи по-добре
служителите и компанията си.
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Служителите трябва да бъдат въвлечени в организационната
промяна, а не да бъдат поставяни пред свършен факт - и тук е ролята на
вътрешния комуникатор, който трябва да работи за постигане на диалог двустранна комуникация, където ще се отчитат както визията на мениджмънта,
така и гласът на служителите.
Подобно на много други бизнес процеси в България обаче вътрешно
фирмената комуникация все още няма стратегическа роля за бизнеса. Все още
липсва достатъчно разбиране за този вид общуване и ползите от него. Както
показа проучването на Apeiron сред заетите, повече от половината мениджъри
не дават обратна връзка на служителите си за това как са се справили със
задачите и не разговарят с тях за кариерното им развитие. В резултат на това
едва една трета от анкетираните споделят ценностите на компанията, в която
работят. "Резултатите от това проучване демонстрират все още ниската
ефективност на вътрешните комуникации в българските компании.
Според Watson Wyatt (консултантска компания) вътрешната комуникация
в повечето организации среща три основни бариери:
1/. Мениджърите не поставят общуването със служителите в
списъка от задачи за деня. Повечето от тях се фокусират върху спешните
неща, върху целите, върху бюджета. Нямат време за разговори с колегите си
на тема "как си, какво правиш, какво те тревожи" и обикновено оставят на отдел
"Човешки ресурси" да се занимава с това.
2/. Много от ръководителите нямат добре развити умения за
комуникация. Заблуждават се, че новите технологии (електронна поща,
мобилни телефони и видеоконферентни връзки) са достатъчни за успешен
диалог.
3/. Комуникационните канали липсват или са неподходящи за
конкретната организация. В повечето компании все още се смята, че е
достатъчно един доброволец да изпраща бюлетини с новини веднъж в месеца.
3. Качества и компетентности,
вътрешния комуникатор

които

трябва

да

притежава

За да не е еднопосочен потокът от информация, специалистите по
вътрешна комуникация дават идеи за различни форми и канали за диалог със
служителите - информационни сесии, брифинги, анкети, начини за обратна
връзка. Всъщност тази част от задълженията им отразява една сериозна
промяна в разбирането за вътрешните комуникации през последните десет
години - време, в което бизнесът вече мисли как да ангажира служителите
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повече. Затова специалистите по вътрешна комуникация работят винаги "с очи
и уши, обърнати към колегите и това, което ги вълнува”.
За да бъде мултифункционален, специалистът по вътрешни комуникации
трябва да притежава и специфични умения и качества. Според изследване
сред 155 мениджъри по вътрешни комуникации във Великобритания,
проведено от медийната компания British Sky Broadcasting и консултантската
агенция за комуникации WORKING през 2004, най-важните качества за
специалистите по вътрешна комуникация са:

Българските практици в областта са категорични, че едно от най-важните
умения на мениджъра по вътрешни комуникации е да познава отлично
компанията- нейната структура и дейност. „Опитният мениджър по вътрешни
комуникации притежава уникално специализирано знание за различни типове
организации, което се цени много от висшия мениджмънт", казва Кевин Рък,
консултант по вътрешни комуникации и преподавател в британския Институт на
сертифицираните специалисти по връзки с обществеността (Chartered Institute
of Public Relations). "Професионалистът разбира корпоративната култура и
може да "влиза в кожата" на всеки от колегите си. Умее да проучва и планира,
както и да използва новите технологии за ефективно управление на знанието."
Умението да общуваш добре писмено и устно се подразбира.
Интерпретирането на информацията, а дори и формата и стилът на текста
трябва да бъдат съобразени със съответната аудитория - затова се препоръчва
журналистически опит. Добре е той да бъде съчетан с образование в областта
на човешките ресурси, комуникациите, маркетинга, връзките с обществеността.
"Задължително условие за добрата работа на специалиста по вътрешна
комуникация е да познава отлично хората в компанията. Те са източникът на
неговата работа, от тях той черпи идеи и търси обратна връзка. В този смисъл
образование в областта на психологията също би било подходящо"
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Добре е човекът във вътрешните комуникации да разбира достатъчно и
от реклама и маркетинг, защото неговата информация е продукт, който трябва
да бъде създаван, структуриран и облечен в подходяща форма, така че да се
"продава" успешно и да го търсят отново. Не на последно място са "меките"
умения - креативност, иновативност, добър нюх и дипломатичност. На тази
позиция със сигурност няма да е успешен човек, който е склонен към интриги и
разпространяване на слухове.
Ежедневието на специалиста вътрешни комуникации включва писане и
изпращане на съобщения, организиране на събития, координиране на
информацията, публикувана във вътрешната мрежа на организацията. Той е
човекът, който предлага идеи за различни форми на диалог със служителите информационни сесии, брифинги, анкети, начини за обратна връзка. Тази част
от задълженията му отразява и една сериозна промяна в разбирането за
вътрешните комуникации през последните десет години - време, в което
бизнесът вече мисли как да ангажира повече служителите към случващото се
вътре в организацията. Затова специалистите по вътрешна комуникация
работят винаги с очи и уши, обърнати към колегите и това, което ги вълнува.
Заемащият тази длъжност задължително трябва да има знания в
сферата на комуникациите или журналистиката, а още по-добре е, ако получи
допълнително образование, свързано със същинския бизнес на компанията, в
която работи.
Един от рисковете на професията е да изгубиш баланса, защото трябва
едновременно да си близък до ръководството, тъй като си вътрешен говорител
на мениджмънта, и в същото време да представляваш служителите. Умението
да предадеш съобщение по правилния начин в подходящия момент изисква и
опит.
Сега в по-голямата си част отговарящите за връзките с обществеността
или човешките ресурси съвместяват и дейности, присъщи за вътрешните
комуникации. Само големите компании в България предлагат почва за развитие
на професионалисти в тази област. Рано е да се прогнозира бъдещето на
професията в България. Все пак очакванията са пазарът на специалисти по
вътрешна комуникация тепърва да расте.
4.
Методи за осъществяване на комуникацията в няколко големи
организации в България
Посредством
изградената
вътрешно
комуникационна
система,
мениджърите общуват с техните служители, информирайки ги за промените,
развитието и насоките на компанията. И разбира се, те - с ръководството на
компанията като цяло. Ефективните комуникации в организацията изискват
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изграждане и поддържане на добра организация на „канали”, по които
информацията да достига до служителите. По стандартите на Макдоналдс в
международен мащаб вътрешната комуникация се осъществява по
универсални канали като информационни писма, бюлетини, табла и вътрешен
вестник. Традиции в този вид комуникации има и другата световна компания,
„Кока-кола“. Българското й предприятие се грижи за информирането и
мотивирането на персонала си чрез специалното вътрешно фирмено списание
„Заедно“. То се списва от доброволци от компанията в извънработно време,
излиза на три месеца в две хиляди броя и е предназначено за служителите на
компанията и семействата им и за партньорите. Традиционни вътрешно
фирмени канали за комуникация са още месечните бюлетини, Интранет
мрежите и електронната поща (когато повечето служители в предприятията
работят с компютри), както и анкетите сред служителите. Неформални способи
са фирмените коледни или други тържества, които освен от вътрешните PR
отдели могат да се организират и от специализирани външни агенции. Може да
се приложи и т.нар. Управление на слухове, които целят да засекат и
преценят предварително реакцията на персонала по дадени проблеми, като
например как ще бъде възприета планирана реформа в структурата на
предприятието. Според специалистите голяма полза за мотивирането и
стимулирането на персонала може да има и от организирането на вътрешнофирмени конкурси между отдели или служители за формиране на позитивна
конкурентна среда.
В България засега е характерно прилагането на вътрешни комуникации
по модели на чуждестранни компании, което обаче не винаги води до
очакваните резултати. Въпреки че комуникационните стратегии по-често
подлежат на адаптация към българските условия, според някои PR практици те
не винаги са съобразени достатъчно с манталитета, културата и традициите на
местната среда. А това е важен проблем, тъй като в крайна сметка в
комуникацията всичко опира до хора, смятат специалистите.
Мрежата вече е един от най-използваните канали за комуникация, затова
на нея специалистите отделят специално внимание. Интранет е мястото за
събития и промоции на нови продукти на фирмата, информация за нови
стратегии за изпълнение на вътрешни процеси, най-новото в библиотеката с
книги и вътрешните конкурси за работа. Цялото съдържание на мрежата се
следи и координира от вътрешните специалисти. Тяхно задължение е да
редактират статиите и да преценяват каква полезна информация още трябва
да се добави.
В "Мобилтел" организирането на вътрешни събития също е част от
ежедневието на специалистите по вътрешна комуникация. Те подготвят
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срещите на висшия мениджмънт със служителите - включително презентации,
програма и списък с участници - а след това информират целия състав за
предстоящата среща. Отговарят и за вътрешните съревнования и отразяването
им в интранет. За да са наясно с всичко, което се случва вътре в компанията,
започват деня си с чаша кафе "задължително купена от фирменото барче".
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АКТИВНИ МЕТОДИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА
ПРЕПОДАВАНЕТО ПО ФИНАНСОВ БИЗНЕС АНАЛИЗ (FINANCIAL
BUSINESS ANALYSIS) В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ И
СВЕТОВНИ СТАНДАРТИ
доц.д-р Марко Л.Тимчев
УНСС – Гр. София, катедра „Счетоводство и анализ”
Страните членки на ЕС в Лисабон през 2000 г. приеха стратегия [1] за
развитие на икономиката, базирана на знания. Реализирането на целите,
заложени в основата на Лисабонската стратегия предполага държавите от ЕС
да обединят усилия за приемане на програма за съществена модернизация на
образователните системи. Държавите членки се обединиха около идеята, че
през 2010 г. Европа трябва да заеме водещо място по качество и
конкурентоспособност на образователните системи. Едно от ключовите
направления, произтичащи от Болонския процес е възприемането и
утвърждаването на бакалавърската степен като базов елемент в подготовката
на специалисти с висше образование. Главната цел на тази степен е
формиране на широкопрофилни специалисти, притежаващи възможности за
адаптивност и мобилност в условията на глобализация динамичен пазар на
труда.
Вторият важен елемент от европейски утвърдената образователната
система на висшето образование характеризиращ се и с определен
научноизследователски момент е магистърската степен на обучение. С
магистърската степен се цели задълбочаване и разширяване на познанията на
специалиста в определена научно- професионална сфера. В магистърската
степен се изграждат навици за решаване на проблемни ситуации от реалния
бизнес и склонности към научноизследователска работа.
Докторската степен, която е най-висшата образователна и ОКС степен в
тази триединна система, имаща за цел осигуряване и подготовка на кадри с
тясна фундаментална, специализирана насоченост и научноизследователски
приноси в дадена сфера.В модерният и международно утвърден Financial
Business Analysis расте ролята на превантивния анализ на финансовия и
бизнес риск от несъстоятелност (банкрут). Редица известни учени като на проф.
д-р Едуард Алтман, проф. Лист, проф. Тафлър и др. развиват т.н.
дискриминантен анализ (Financial Security Analysis), както и балансирания
бизнес-анализ „Balanced Scorecard Analysis” на проф. д-р Дейвид Нортън и
Проф.д-р Робърт Каплан. Тези две методологии дефинират цялостна система
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за модерен финансов бизнес анализ на цялостната дейност. Методологията на
проф. Нортън и проф. Каплан дава широко поле за изследване в комплексен и
системен аспект както на финансовите, така и нефинансовите показатели.
Появиха се много приложни микроикономически науки с припокриващи се
обекти и методи. Наукознанието – съвременната философска епистемология
не се разбират достатъчно и без основание грубо се пренебрегват. Това
явление придобива вече хроничен характер и става вредно и много опасно.
Възниква въпроса достатъчно ли е посредством директиви и конвенции да се
прави и развива модерна, истинска и приложна икономическа приложна наука?
Страшно е, че дори и във „водещи” икономически ВУЗ, на много места все още
се преподават рутинни методи, дори „архи”- стандартни постановки, шаблонни
определения за обекта, предмета, метода и способите на науката „Анализ на
стопанската дейност”от 40-те, 30-те, а дори и от 20- те години на миналия век.
Такива постановки нямат нищо общо със съвременния финансов
микроикономикс, респ. с теорията на пазарната икономика. Причините за това
опасно явление се коренят в безотговорно отношение на „утвърдени”
представители на научно-преподавателския потенциал. На много места в
България той е инертен, слаборазвиващ се и не работещ върху научното си
израстване.
Не се преподава многокритериален факторен анализ, ситуационен
анализ, интегрален анализ, анализ на влиянието на факторите в бизнес
средата посредством имитационното моделиране. За съжаление този метод е
„загадка” за много учени „професионалисти”. На много места се допуска
преподаване на елементарни и повърхностни методи за анализ. Решенията по
дисциплина като „Financial Business Analysis” 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. За съжаление трябва да признаем, че именно това е една от
причините лесно да се реализират, не винаги качествено, огромен брой
ангажименти в магистърската степен и да се поемат ненормално висок брой
учебни занятия от едни и същи, доста често и посредствени 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 конкурентоспособност да
говорим тогава? Какво правим, накъде вървим при тези шаблонни и
традиционни 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 по35

високо ниво. Анализът на финансовите отчети на 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. Преподаването на материята за 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 посредством елементарни сравнения и
установяване на нетното нарастване или намаление на паричните потоци се
преподава повърхностно и недостатъчно задълбочено. 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 дистанционната форма на обучение. Програмите по „Финансов
бизнес анализ” се нуждаят 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
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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 и написването на
учебници трябва да се въведе без отлагане и никакви уговорки.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. 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 теоретично обоснована. Трябва да
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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 супервайзъри. Тези екипи
трябва да се поставят в режим на непрекъснато променящи се условия.
Методологическият инструментариум на ФБА дава възможност за бързо и
адекватно моделиране на стопанската практика. 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
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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 презентации и
мултимедийно 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,
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. Вече се правят
опити по дисциплината „Финансов бизнес анализ”, по упоритите преподаватели
да експериментират провеждане на лекции и семинарни занятия с използване
на специализиран софтуер, а провеждането на делови игри и казуси, както и
коментари по проблемни ситуации от бизнес практиката реализираме с широко
използване на „Power point” и „Microsoft Excel”. На настоящия етап анализът
технически се извършва от студентите в делови игри с помощта на „MS Excel
2007”. В обозримо бъдеще и с помощта на специализиран ППП “Le tableau de
borde d´Analyse Financière” – „Инфо-слайд по финансов бизнес анализ”,
резултатите би следвало да се изпращат на електронен 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 (Off 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. 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
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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”, „SWOTMethod of Analysis”, “SWOT- Pest Analysis”, “EVA” и “WASS-Method of Analysis”.
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 научно-педагогически 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 развитие 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”. На настоящия етап, на места, все още продължава порочната
практика едни и същи преподаватели да се самооторизират с права и да се
изживяват като едва ли не „единствени и пожизнени титуляри”, както на
лекциите, така и упражненията по редица дисциплини, в т.ч. и по „Финансов
бизнес анализ” („Финансово-стопански анализ” и „Анализ на финансовите
отчети” – б.а.). Това порочно явление се наблюдава, както в магистърската
степен на обучение, така и при дистанционното обучение. Ако се запази
статуквото и „тихото доверие” продължава да създава хранителна среда за
застойни процеси на образование има директна и необратима опасност то
шумно да се компрометира, а после да се срине. Лошото е, че това се очертава
да стане неизбежно, съпроводено с ефект на гниене, последвано от гръм, и
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трясък. 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 „Финансовостопански 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
научноизследователски 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 нестандартни решения.
Контролът върху научно-преподавателската работа по „Финансов бизнес
анализ на фирмата” (Financial Business Analysis) и участието на студентите в
различните форми на научноизследователска дейност би трябвало стимулира
процеса на придобиване на конвертируеми знания и умения на европейско
равнище.
Финансовият бизнес анализ (ФБА) е наука, която развива интензивно
своите обект, предмет, метод и методика. ФБА има тясна връзка със
счетоводството, и е насочен към изучаване на микроикономическите явления,
свързани с движението и капиталовите трансформации във фазите и етапите
на инвестиционната, производствената, маркетинговата и финансовата
дейност на предприятието.
Има реални условия за обективно интегриране на ФБА, счетоводството,
контрола
(контролинга),
управленското
счетоводство,
финансовото
счетоводство и бизнес планирането (бюджетиране – капиталово и оперативнотехнологично). Независимо от интеграционните предпоставки ФБА запазва
статута си на специфична и относително обособена управленска методическа
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система. В науката по управление ФБА се интерпретира като особена
(специализирана) бизнес функция на управлението на предприятието, в
хармония с производствения, финансовия мениджмънт, както и с фирмения
бизнес контролинг. Интеграционните процеси се наблюдават обективно както в
хоризонтален (времеви), така и във вертикален, (по АВС – центрове на
управленска отговорност) аспекти. В резултат на практика в съвременното
предприятие при нормални условия би следвало да функционира интегрален
модел за финансово-стопански и производствено-технологичен мениджмънт.
Методологичната система на ФБА притежава специфични функции,
водещи
между
които
са:
информационно-аргументиращата,
мотивационна, приложно познавателната, социално психологическата,
конкурентно-утвърждаваща, дистрибутивна и др.
Посредством,
счетоводството,
анализа,
контрола,
контролинга,
стратегическото,
оперативно-технологичното
бюджетиране
и
бизнес
планирането формират в динамика бизнес стратегията и тактиката на фирмата
в условия на жестока конкуренция и задълбочаваща се финансова и
икономическа криза. Могат да се аргументират водещите видове ФБА –
Бюджетно-предварителен,
инвестиционен,
оперативен,
оперативнопрогностичен, текущ, ретроспективен, ситуационен, тематичен, позитивен,
нормативен и др.
Видовете ФБА не трябва да се разглеждат изолирано, а е
необходимо да се търсят съвременни средства за тяхното интегриране в
система за перманентен (следящ, ситуационен и превантивен) анализ,
както е непрекъснато и функционирането на стопанското предприятие в
динамичната икономическа действителност на пазарната икономика.
В съвременният, модерен и международно утвърден ФБА нараства
ролята на превантивния анализ на финансовия и бизнес риск от
несъстоятелност (банкрут) Financial Security Business Analysis” – проф. д-р
Едуард Алтман, както и на балансирания бизнес-анализ „Balanced Scorecard
Business Analysis” – проф. д-р Дейвид Нортън и проф.д-р Робърт Каплан
За съжаление новите, модерни и международно утвърдени
методи за финансов и бизнес счетоводен анализ твърде бегло или
повърхностно, а на места никак не се преподават на студентите от
икономическите ВУЗ.
Съвременни и разкрепостени виждания по научния метод на ФБА не се
коментират, не се подлагат на дискусия. На места в това направление се
преподават рутинно методи и стандартни постановки, шаблони и определения
за обекта, предмета, метода и способите на науката „Анализ на стопанската
дейност”от 40-те, 30-те, а дори и от 20- те години на миналия век. Подобни
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постановки нямат нищо общо със съвременния финансов микроикономикс,
респ. с теорията на пазарната икономика.
Класическите епистемологични методи на индукция и дедукция
трябва да се интегрират с метода на икономическата интуиция.
От усъвършенстване се нуждаят методите за факторен анализ, някои от
които имат съществени слабости и допускат субективна интерпретация. В тази
насока трябва да се търсят съвременни, модерни иконометрични, икономикостатистически, симулационни и игрови методи. Решенията трябва да бъдат
далеч по-съвременни и прецизни. Слабо се преподава многокритериалния
факторен анализ, ситуационния анализ, интегралния анализ, анализът на
влиянието на факторите в бизнес средата по пътя на имитационното
моделиране. На много места се допуска преподаване на елементарни и
повърхностни методи за анализ, опора се търси в елементарни и слабо
аргументирани класификации на методи за анализ, фактори, показатели и
резерви. Теорията, методологията и приложните аспекти на анализа на
ефективността също на места, в много ВУЗ се подценяват и се преподават
бегло, посредством „странни” и почти винаги повърхностни средства.
Математическият и математико-статистическият инструментариум слабо се
използват в преподаването на приложната методология и методика на ФБСА.
Съвременна и в пълно съответствие с, МСФО, МСС и НСФОМСП
трябва да бъде счетоводно-информационна база за (ФБСА). Финансовият
отчет, изготвян от счетоводството на предприятието дава възможности за
многопараметричен анализ и използване на методи за пространствено
изследване на производствени функции с последваща приложна
интерпретация в мениджмънта на предприятието.
На решително усъвършенстване подлежи методологията на ФБА. 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 много
ВУЗ преподаването на отраслови методики или поне на особености на ФБА,
може отговорно да се твърди, че е изоставено. Преподават се стандартни
методики, преди всичко ориентирани към спецификата на стандартното
промишлено предприятие. Отрасли като селско стопанство, търговия,
фасилити бизнес, кооперативен бизнес и много други са направо съзнателно
или не, загърбени от научно-преподавателска гледна точка. Анализът на
дейността и финансовите отчети на финансовите предприятия може да се
преподава на много по-високо ниво. Анализът на финансовите отчети на
нефинансовите предприятия може да се преподава много по-задълбочено от
гл.т. на анализа на разходите, приходите и финансовите резултати (CVP
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Method of Analysis). Не се наблюдават все още в Българя 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 метод (Cash Flow
Method of Analysis). Анализът на паричните потоци може да даде на
студентите богат арсенал от специални знания за финансовия потенциал,
стратегия и тактика на предприятието. Най–малко задълбоченото преподаване
по линия на паричните потоци от инвестиционна и оперативна дейност би дало
възможност за придобиването на специални знания за инвестиционната и
оперативната стратегия и тактика на предприятието. Анализът посредством
елементарни сравнения и установяване на нетното нарастване или намаление
на паричните потоци е твърде повърхностен. Ако анализът на паричните
потоци не се преподава чрез съвременен математически инструментариум не е
възможно да се установи и интерпретира вярно логичната връзка между
финансовия и производствено-технологичния аспект на съответния вид
дейност.
Методиките за ФБСА 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. Не споделяме
тезата, че счетоводството е единствено информационна база.на ФБА.
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 наши преподаватели,
съвсем хладнокръвно, вече години наред. Това е едно несериозно, грубо
и примитивно схващане на т.н., респ. самонаричащите се съвременни
учени – т.н. себе си - „видни счетоведи”.
Трябва непрекъснато да се търсят пътища за обективно допълване и
разумна интеграция между двете науки – счетоводство и ФБА. Заставаме
убедено зад връзките на анализа с контрола, контролинга, одита,
бюджетирането и бизнес планирането.
Променящите се и усъвършенстващи се теория и практика на ФБА и
счетоводството правят обучението на студентите във висшите
икономически учебни заведения труден, противоречив, рискован и
високоотговорен процес.
Считаме, че важно условие за успех в научно-преподавателската работа
е сполучливото усъвършенстване на учебните планове и учебните
44

програми по съответните дисциплини. От друга стана, следва 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 и
написването на учебници трябва да се въведе без отлагане и никакви
уговори.
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 планове по ФБА трябва да намери подобаващо се
място и да се утвърждава активно и настойчиво разграничаването на
учебното съдържание от бакалавърската и магистърската степен на
обучение.
Крайно време е принципните постановки на т.н. „Болонски
процес” и „Лисабонски процес” от пожелание и словоблудство да се
превърнат в реалност.
Епистемологичната дезориентация и научен егоцентризъм на
ред автори и преподаватели по „Управленско счетоводство” у нас им
пречи да осмислят научната несъстоятелност на желани от самите
тях, но лишени от съдържание категории и „субективно измислени
дисциплини” като т.н. „Управленски счетоводен анализ” (виж проф.
Трифон Трифонов, издателство „Тракия-М, София).
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Спомняме си с подобаващо уважение именития наш учен в
областта на счетоводството проф. Коста Д. Пергелов си позволяваме
да припомним именно тук и по този повод неговата крилата мисъл:
„Длъжни сме да обичаме не себе си в науката, а науката в себе си!!!”
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 анализа трябва да се изучавани науки, като
висша математика, статистика, финансови изчисления, 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 ключови моменти и практики, които да улеснят бъдещото изучаване
на ФБА.
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, лични или групови интереси точно трябва да се
определи хорариумът на лекциите, упражненията, семинарите, и
практическите занимания по визираните дисциплини.
При разумно и качествено изграден фундамент много по-ефективно се
реализира по късната – 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
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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 ФБСА трябва да бъде дълбоко теоретично 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. Това
предполага преподавателят, изнасящ лекцията, да има немалък практически
опит и солидна теоретична подготовка. Назидателните клишета са
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, на 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
супервайзъри. Тези екипи трябва да се поставят в режим на
непрекъснато
променящи
се
условия.
Методологическият
инструментариум 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 били много
високи. 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 :
•
групата.

Пряк (директен) или непряк! Водещият насочва или поощрява
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•
Интерпретиращ или неинтерпретиращ. Водещият предлага
интерпретация или оставя студентите сами да интерпретират резултатите.
•
Противопоставящ се или непротивопоставящ се – атакува,
критикува или поощрява.
•
Катарзис (взривяване) или некатарзис (невзвривяване) –
водещият стимулира или не емоционалните изяви).
•
Конструктивен или деструктивен – водещият оптимизира или
се противопоставя на структурата на групата в конфликтната ситуация.
•
Откритост или неоткритост – водещият споделя или не
споделя 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 едно разумно разпределение на хорариума, съответстващо 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 научно-преподавателските 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 научнопреподавателската работа.
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” 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” режим от преподавателския екип.
Информационните технологии (ИТ) в обучението по ФБА дават
положително отражение по линия на мотивацията и ангажираността на
студентите. По време на упражненията и семинарите, студентите, ползващи ИТ
взаимно се подпомагат и се чувстват съпричастни по пътя към общата цел.
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•
Използването на ИТ в обучението по финансов бизнес
анализ трябва да надхвърли традиционните рамки на работата с
отдавна известни счетоводни програми от типа електронни таблици
– „EXCEL”, без да подценяваме възможностите на приложенията
„Бизнес анализ на „EXCEL”.
•
Преподаватели и студенти трябва да работят в диалогов
режим със специализиран софтуер, даващ възможност за решаването на
широк кръг от задачи по финансов бизнес анализ.
•
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”.
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 и деловите игри тестовете
трябва да имат и известна допълваща функция.
Трябва да се създадат условия студента аргументирано да изказва
своето становище. Нещо повече, преподавателят трябва да му осигури
условия за убедителна защита на становище публично. Всеки, който се
обучава за мениджър, трябва да умее да се изказва, да формулира и
защитава определени тези, произтичащи от реализирания ФБА.
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
49

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 поголяма 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 редовната, така и при
дистанционната форма.
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 немарливи преподаватели, твърде спорна) има място за широко
използване на компютърни презентации и мултимедийно 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.
Едно съвременно, комбинирано с ИТ, представяне на лекционния
материал би осигурило:
•
илюстриране етапите на различните сценарии на фирмено
поведение и алгоритми за факторен анализ
•
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;
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•
изписване на технологичния
определена факторна система;
•
в)
алгоритми
изследваните фактори

за

модел

за

метрифициране

изследване
влиянието

на
на

•
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 изобразяване 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” в известна степен, от нас,
са експериментирани лекции и семинарни занятия с използване на
специализиран софтуер по финансов анализ.
•
На настоящия етап анализът технически
студентите в делови игри с помощта на „MS Excel 2007”.

се

извършва

от

•
В обозримо бъдеще и заедно с “Le tableau de borde d´Analyse
Financière” – „Инфо-слайд по финансов бизнес анализ”, резултатите би
следвало да се изпращат на електронен адрес на катедра „Счетоводство и
анализ” в УНСС – Гр.София.
•
Очертава се възможност за контрол върху уменията на студентите
за реализация на ефективна (On 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, постоянни
консултации с преподавателя до дистанционно провеждане чрез видео и
конферентна връзка.
През последните години, макар и все още на идейна фаза, се работи
интензивно по внедряването на автоматизирани информационни технологии в
анализа на стопанската дейност (Финансов бизнес анализ).
Подготвят се програмни продукти за бизнес анализ, една част от които
вече са заложени 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
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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 „Balanced Scorecard Analysis”, „Финансов
бизнес анализ на фирмата”, „CVP-Analysis”, “Direct Costing Analysis”,
„ABC-Analysis”, „SWOT-Method of Analysis”, “SWOT- Pest Analysis”, “EVA”
и “WASS-Method of Analysis”.
В катедрата по „Анализ и контрол на стопанската дейност” в СА
„Д. А. Ценов” в Гр. Свищов съществува опит по въвеждане на IT в обучението
и на тази основа се реализират свободно делови игри, ситуации и казуси в
диалогов режим със студентите.
Направлението по „Финансов бизнес анализ на предприятието ” от
катедра „Счетоводство и анализ” в УНСС – Гр. София се стреми да използва и
доразвива, макар и все още в начална фаза използвайки активни методи за
обучение и IT-методи – приложен софтуер и мултимедия в комбинации с
делови игри и имитационни бизнес ситуации.
В редица учебни занятия във втората фаза на семестъра, макар и
при този ограничен хорариум се правят опити за използване на активни
методи – делови игри и ситуации – „Балансиран бизнес анализ”,
„Вътрешно фирмени бизнес процеси”, „Маркетингови стратегии и анализ
на инвестиционния избор”. Нещата н това направление са в процес на
развитие.
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 сътрудничество между преподаватели и
студенти.
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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 придобият устойчиви навици за решаване на
различни практически задачи и нестандартни ситуации.
Отличната реализация на обучението по ФБА предполага
ерудирани и много подготвени преподаватели, способни, с лично
обаяние и способни да прилагат активни форми и методи на обучение.
Те трябва могат сериозно да мотивират студентите.
Само в такива условия и среда може да се очаква устойчиво
развитие и усъвършенстване на обучението по ключова научноприложна
дисциплина
като
„Финансов
бизнес
анализ
на
предприятието”
За съжаление на настоящия етап все още се наблюдава значително
повторение и плътно 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 клъстерния анализ и бизнес метрика при финансовия
бизнес анализ на фирмата”.
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•
„Финансов бизнес анализ на фирмата с използването на
теорията и методологията на „размити множества”.
•
„Финансов бизнес анализ –
бюджетиране и бизнес план на фирмата”.

стратегическо,

тактическо

•

„Финансов бизнес анализ на малките и средни предприятия”

•

„Финансов бизнес анализ на фирмите от основните отрасли”.

•
анализ”.

„Използване на съвременни ППП и IT във финансовия бизнес

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 етап продължава порочната практика едни и същи
преподаватели да се самооторизират с права и да се изживяват като едва ли
не „пожизнени титуляри”, както на лекциите, така и упражненията по редица
дисциплини, в т.ч. и по „Финансов бизнес анализ” („Финансово-стопански
анализ” и „Анализ на финансовите отчети” – б.а.), както в магистърската степен
на обучение, така и в сферата на дистанционното обучение.
Липсва алтернативност, липсва конкуренция и стремеж към
ново, нетрадиционно – както в учебното съдържание, така и в
методите на преподаване финансовия 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.
Крайно време е воденето на занятия с възлагането на елементарни
задачи от кратък учебник, с традиционно и на места, твърде елементарно
съдържание често и от приемния кабинет на преподавателя, да се
преустанови като „порочна практика”.
На сериозно преразглеждане и 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.
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Учебните занятия, както в магистратурата, така и в дистанционната
форма би следвало да се поставят в съответствие с изискванията на
т.н.”Болонски процес” и „Лисабонска стратегия”.
Разнообразните форми на комуникация между студенти и
преподаватели в рамките на един ефективен научноизследователски и
творчески процес на значително би издигнал равнището на обучение по
„Финансов бизнес анализ на фирмата” в икономическите ВУЗ.
Редно е да се приложи нов подход и да се пристъпи към радикални
промени и нетрадиционни решения.
Контролът и конкурентното начало в научно-преподавателската
работа и участието на студентите би следвало да стимулира към
творчество, толерантност и интензивно развитие в сферата на познанието
и придобиването на конвертируеми научно-приложни знания и умения.
Литература:
[1] Лисабонска стратегия, 2000
[2] Болоня, Италия, Първа среща на европейските министри, отговарящи
за висшето образование и приемане на Болонската декларация, 18-19.06.1999г.
[3] ДВ, бр. 64/02.07.2002 г.
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ЛИДЕРСТВО И ЛИДЕРСКИ КАЧЕСТВА
ас. Ивайло Илиев
Университет за Национално и Световно Стопанство
Концепция за лидерство
Когато мислят за лидерството, много хора започват с въпроса: „Какво е
това?" В продължение на хиляди години философи и автори в сферата на
лидерството, а напоследък и бихейвиористичните учени се опитват да
отговорят на този въпрос. Резултатът са множество отговори, като всеки един
от тях по някакъв начин допринася към дебата. Те варират от древните
мислители до именити съвременни професори. Изтъкнатият политолог,
изследовател и писател професор Уорън Бенис, например казва, че:
„лидерството е като красотата - трудно е да се определи, но щом го видите, го
разпознавате”, а Кен Бланчард - изследовател и писател, твърди, че
„лидерството означава да се върви нанякъде, вместо да се броди безцелно”.
Част от най-показателното и задълбочено познание за лидерството
всъщност се намира още в древните текстове, особено на китайския философ
Конфуций. Един от най-ценните уроци от тези древни свитъци е убеждението,
че човек, който може да изяви най-доброто от себе си посредством лидерство,
ще насърчи и повлияе и на останалите да направят същото. Ако лидерът е
добър, по-вероятно е онези, които го следват, също да бъдат добри. Ако
лидерът е егоист, то и тези, които го следват, ще бъдат егоисти и т.н. Конфуций
разглежда образованието като процес на трансформация, който протича в
индивида, но го прави посредством другите. Той казва, че за да се утвърди
човек, той трябва да утвърди останалите. С други думи, пътуването към
лидерството не е изолиран акт за отделния човек, а то съществува само в
набора от отношения с останалите хора.
Генезис на лидерството
Един от големите въпроси, които често възникват, когато става въпрос за
лидерството, е дали гените играят някаква роля в това кой притежава лидерски
потенциал. Няма никакво съмнение, че гените са мощно оръжие и се предават
не само във физическите качества, но други фактори също участват в този
процес, като средата, ценностите на родителите и влиянието на хората около
нас.
Съществува също така и схващането за лидерството, като за нещо
запазено само за онези, които са на властови позиции и всички останали са в
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различна степен обезвластени надолу по йерархията на организацията. От тази
гледна точка съществува позицията да се отдръпнеш, да не поемаш
отговорност и да чакаш човекът най-горе да „оправи" всичко, често пъти
оправдана от факта, че човекът на върха получава много, много по-голямо
възнаграждение от останалите в организацията.
Истината обаче е, че всяко човешко същество притежава лидерски
потенциал. За някои той е малък, а за други той е огромен. Повечето хора се
намират някъде между двете групи, но със сигурност не е необходимо да бъдат
мениджъри, за да бъдат лидери. Във всеки човек се крие лидерски потенциал,
който може да не бъде разпознат или приложен на практика. Проблемът е, че
повечето хора не знаят, че притежават този потенциал и никога не са имали
възможността да го развият в полза на своята организация, общност или света
като цяло.
Съвременни идеи за лидерството
През XX век интересът към разбирането на лидерството започва да
расте. В началото на века се вярва, че лидерите се раждат и изследванията се
фокусираха върху качества, идентифицирани предимно от психолозите. След
години не се открива никаква разлика между лидерите и останалите хора. През
50-те и 60-те години на XX век бихейвиористите се съсредоточават върху това
какво правят лидерите. В едно широко известно американско изследване
Робърт Блейк и Джейн Мутон, разработват управленска решетка, разделена на
две части, основаваща се на това до каква степен индивидът съчетава в себе
си висока степен на внимание към своите подчинени и в същото време високо
внимание към производителността. Това средство се използва, за да даде на
мениджърите обратна връзка и доведе до известни положителни резултати, но
не и до съществена промяна като цяло.
През 1969-70 г. изследователите Пол Хърси и Кен Бланчард поставят
лидерството в ситуационен контекст, основаващ се на умението и мотивацията
на наемния работник и как отделният човек би следвало да действа като лидер.
Пак през 70-те години на XX век било разработено психометричното
средство, „Индикатора от типа на Майерс Бригс", основаващо се на труда на
швейцарския психоаналитик Карл Юнг и било използвано за обяснение на
личностните различия, но и то не успяло да обясни ефективността на
лидерството. И така, след 75 години изследвания от страна на психолози и
бихейвиористи почти нищо не се променя по отношение разбирането на
лидерството, освен че бързоразвиващата се индустрия за обучение на
персонала притежава средствата, които могат да бъдат използвани.
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Други хора, които наистина допринасят за нашето разбиране на
лидерството, благодарение на различната си гледна точка са политолозите.
Първа Мери Паркър Фолет - американски политолог, в поредица от трудове,
посветени на бизнес образованието през 20-те и 30-те години на XX век, излага
възгледи за лидерството, които повлияват на останалите. Тя започва с критика
на психолозите, които разглеждат лидерството като агресия и доминиране.
Фолет изповядва схващането, че лидерството може да дойде отвсякъде,
независимо от позицията на лидера. Тя вярва, че лидерството има общо с това
да се обхване здраво цялата ситуация и способността да се организират всички
в името на обща цел. Това според нея означава, че вместо лична власт
съществува „групова власт". В допълнение Фолет казва, че лидерството
изисква пионерски дух, който отправя предизвикателства и озарява нови следи,
като вижда възможните нови пътеки. Нейният принос към разбирането за
лидерството включва идеите й за хората, които следват лидерите и които
според нея не са пасивни, а активно помагат на лидера да запази контрол
върху ситуацията. С други думи, успехът на екипа прави възможен успеха на
лидера, а не обратното.
Тази реалност има огромни последици за всички нас на работното място.
Ако искаме да „отприщим” лидерството в организациите, тогава хората, които
следват, също имат отредена роля и трябва да бъдат включени е процеса на
учене и развитие. Ролята е динамична, не пасивна, да седим и да чакаме
„лидерът” да реши какво да правим. Всеки един от нас (служители, клиенти,
доставчици, директори, акционери, мениджъри, държавни чиновници,
свещеници, лекари, сестри, учители, адвокати и счетоводители) трябва да
поеме отговорност, за да бъде ефективно лидерството.
Друг политолог, Джеймс МакГрегър Бърнс прави фундаментално откритие в теорията за действията на лидерите, което той нарича „трансформиращо
лидерство” и публикува своите открития през 70-те години на XX век. Той
открива, че лидерството включва по-скоро трансформиране на хората и
организациите, отколкото мотивирането на работниците да разменят работа
срещу възнаграждение. Последното той нарича „транзакционно лидерство” и е
залегнало в основата на днешния мениджмънт.
В началото на 80-те години на XX век Уорън Бенис използва
количествени изследвания под формата на интервюта с много хора, които
определят действията на лидерското поведение като внимание към визията,
комуникиране на визията, изграждане на доверие, уважение към собствената
личност и към останалите и поемане на риск. Според Бенис формалното
образование е важна стъпка и има своята роля за превръщането на човека в
лидер, но то съвсем не е достатъчно и не превръща никого в авторитет. Той
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поддържа твърдението, че групата може да формира и обучи своя лидер.
Лидерите трябва да използват групите, които създават доверие и приятелски
отношения сред членовете си. Общата свързаност окуражава всички да дадат
най-доброто от себе си.
През 80-те години на XX век изследователите и автори по лидерство
Джим Куцес и Бари Поснър фокусират своите изследвания върху действията и
поведението, свързани с лидерството. Те откриват пет ключови действия, всяко
от които съдържа два типа поведение. Те са следните:
1. отправяне на предизвикателство към процеса - изисква поведение на
търсене на възможности, експериментиране и поемане на чувствителен риск;
2. вдъхновяване на споделена визия - изисква поведение на изграждане
на бъдеща визия и изграждане на подкрепа от страна на хората, които следват;
3. даване възможности на другите да действат - изисква поведение на
изграждане атмосфера на сътрудничество и даване на подкрепа на хората,
които следват, за тяхното лично развитие;
4. моделиране на пътя - изисква поведение на даване на пример и
фокусиране върху постиженията „стъпка-по-стъпка";
5. насърчаване на сърцето - изисква поведение на признаване приноса
на хората, които следват и похвала на техните постижения.
Лидерството е също така взаимоотношение с останалите, което има
резултат и създавайки го, то дава възможност на останалите също да
изразяват лидерство. Много неща дори в глобален мащаб, могат да бъдат
постигнати само благодарение на воля и добри човешки взаимоотношения,
което показва защо лидерството е толкова жизненоважно не само за бизнес
организациите, но и за света като цяло. То показва също така ясно, че да
бъдеш лидер не означава да командваш, да контролираш на висок глас или да
се държиш арогантно. Изявяването на лидерството не се основава на пост или
власт, а на доверие и взаимоотношения.
Основни разлики между мениджмънт и лидерство
През 1977 година професорът от училището по бизнес в Харвард
Ейбрахам Залезник публикува статията “Мениджърите и лидерите: различни ли
са?” и предизвиква хаос сред преподавателите по бизнес. Той споделя
мнението, че теоретиците на научния мениджмънт с техните организационни
диаграми, изследвания на времето и работните дейности пропускат половината
от картината – тази, която включва вдъхновението, визията и целия спектър
човешки желания и стремежи. Залезник поддържа схващането, че лидерите и
мениджърите са различни психологически типове и имат различни ориентации
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към работата. Мениджърите са заети с поддържането на статуквото, имат
силно чувство за принадлежност към организацията. За разлика от тях
лидерите работят в противоположна посока, търсейки решение на
дългогодишни проблеми и разкриване на нови възможности. След тази
публикация изследванията на лидерството в организациите вече не са същите.
Няколко години по-късно Уорън Бенис и Бърт Нанъс посочват, че
лидерството е свързано с намирането на посока, докато мениджмънтът
представлява по-скоро следването й. Те изковават една фраза, която се
превръща в емблематична:
„Managers are people who do things right and leaders are people who do the
right things”, т.е. лидерство означава правене на правилните неща, докато
мениджмънтът е да правиш нещата правилно.
Мениджмънтът е умението да изпълниш задачата чрез другите хора,
а лидерството – да ги накараш да поискат да изпълнят задачата.
Мениджмънтът е професия, лидерството е изкуство
Човек винаги би следвал своя лидер с желание, но не би следвал своя
мениджър, освен ако не му наредят.
Част от съществуващите разграничения (особено на Бенис, Нанъс и
Залезник) предполагат, че лидерството и мениджмънтът са качествено
различни неща и са взаимно изключващи се. Най-крайното разграничение
предполага, че те не могат да се упражняват от един и същи човек. Прецизният
анализ на Юкъл показва, че асоциирането на лидерството и мениджмънтът с
различни типове хора не се подкрепя от емпирични данни. Но пък от друга
страна все повече се налага негативният стереотип, който имплицитно
подсказва, че мениджърите са винаги неефективни.
Всъщност повечето автори приемат лидерството и мениджмънта като
различни и разграничими процеси, но не допускат, че лидерите и мениджърите
са различен тип хора, макар и изхождайки от различни причини. Така например
Минцберг описва лидерството като една от десетте мениджърски роли, която
мотивира подчинените и създава благоприятни условия за работа. Останалите
(преговарящ, предприемач, говорител и други) включват разграничими
мениджърски отговорности, но лидерството се разглежда като съществена
мениджърска роля, която просмуква останалите.
Лидерски качества
Ранни теории за лидерски качества
Лидерството става обект на изследване в началото на XX век, когато се
поставят основите на научния мениджмънт. Първите изследвания на тема
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лидерство са насочени към разкриването на онези качества, които отличават
малкия брой „велики хора" в историята от масите. Изследователите са смятали,
че лидерите притежават определена съвкупност от устойчиви качества, по
които се различават от обикновените хора.
В многобройните изследвания и опити в тази област, към средата на 40те години на миналия век, се цитират редица качества и характеристики на личността, които са важни, за да бъде индивидът лидер. Те най-общо могат да
бъдат представени така:
•

физически характеристики: възраст, височина, тегло;

•

интелигентност: познания, способности, интелект, справедливост;

•

биографични - социален статус, опит, образование;

•
характеристики, свързани с работата: инициативност, настоятелност, отговорност, стремеж към успех;
•
личностни характеристики: бързина, доминантност, открит
характер, агресивност, независимост, решителност, ентусиазъм, убеденост в
собствената правота, авторитарност.
Изследователите предполагат, че притежаването на тези групи качества
е свързано със способността за добро управление на организациите. И така рецептата изглежда проста: да се потърсят хора, които притежават съвкупността
от такива качества и те ще могат да упражняват добро лидерство.
Теорията на лидерските качества имат някои съществени недостатъци:
• тя не успява да уточни в каква степен човек трябва да притежава
определено качество за да се проявява успешно като лидер;
• изброяването на потенциално важните лидерски качества се оказва
безгранично. Поради това е невъзможно да се създаде идеален образ на лидера, а оттам да се заложат определени основи на теорията;
• притежаването на някои личностни делови и социални качества може
да е по-скоро резултат от успешната работа, а не самата работа де е следствие
от тях.
През по-късен етап някои теоретици в това направление чрез
изследвания подчертават, че за лидера могат да бъдат присъщи и черти,
придобити чрез обучение и практически опит. Анализът на тези обобщени
резултати показва, че са необходими интелект, воля, увереност в себе си,
общителност, целенасоченост и т.н.
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Необходимите качества според Уорън Бенис
Уорън Бенис е почетен професор в университета в Южна Каролина,
председател на Центъра за публично лидерство към Харвардския университет
и автор на над 25 книги по въпросите на лидерството и промяната. В трудовете
си той идентифицира шест лидерски качества:
•
Цялост (integrity) – съгласуване на думите и действията с
вътрешните ценности.
•
Отдаденост (Dedication) –индивида да посвети не толкова време, с
колкото разполага, а достатъчно енергия и време на определена задача, че да
постигне целта си.
•
Доблест (Magnanimity) – Доблестният човек поощрява, когато е
необходимо. Това означава при загуба да е „милостив” и да позволява на
останалите победени да запазят достойнството си.
•
Скромност (Humility) – Лидерът трябва да признава, че не е
наследствено да превъзхождащ другите и съответно, че те не са по-низши от
него. Скромните лидери признават всички хора за равни по значение и знаят,
че тяхната позиция не ги прави богове.
•
Откритост (Openness) – означава лидерът да може да изслушва
идеите на другите, макар и различни от стереотипа на мислене. Да може да
преценява само след като е чул различни мнения. Откритият лидер изслушва
хората си без да ги прекъсва по-рано, което демонстрира най-малкото
заинтересованост и изгражда доверие.
•
Креативност (Creativity) – За лидера е изключително важно да
може да вижда ново бъдеще, към което да води своя екип.
Необходимите качества според Дъглас Бари
В своята книга „Как да станем успешни бизнес лидери” Дъглас Бари
описва изследване което в което са участвали президентите на повече от 150
корпорации. На база на техните отговори той идентифицира седем качества,
които трябва да притежават успешните лидери, а именно:
•
правиш”

Страст – „прави това, което обичаш да правиш, обичай това, което

•

Уважение – „направи хората свой приоритет”

•

Визия – ясно предначертаване на бъдещето

•

Човечност – „не става дума само за чека и за заплатата”

•

Любопитство – „гледай, слушай, учи се”

•

Почтеност – честност за всичко, във всичко

•

Прагматизъм – да знаеш какво не знаеш
62

Съвременни теории за лидерски качества
Съвременните теории не отричат схващането, че лидерът трябва да
притежава определен набор от качества. Дори напротив те доразвиват
теориите за лидерските качества като добавят и още такива. В съвременния
свят обаче притежаването на определени качества не е достатъчно. Все по
голямо внимание се обръща и на уменията, който са необходими за да се
нарече един човек лидер. Придобиването на тези умения започва още от
детството в процеса на възпитание, след това в процеса на обучение и разбира
се в работния процес. Съвременните теории не отричат съществуването на
генетичен компонент, който да формира качества, но това не е достатъчно,
както се е смятало в началото на миналия век, лидерството е нещо което може
да се научи. Изследователите и учените твърдят, че лидерски потенциал
съществува във всеки от нас. При някои е по-голям при други по-малък, но той
може да се развива и да се създават лидери.
Представата за идеалния лидер според ранните теории се свързва с
определени качества, който трябва да притежава индивидът. Но тези
характеристики далеч не са достатъчни за да направят лидера добър. В тези
теории не се споменава цял списък от по-второстепенни и по-личностни
качества, които също имат своето значение. Емоционалната интелигентност е
онзи ключов фактор, който намира място във всяка съвременна концепция и
отличава изключителните от посредствените лидери.
Даниел Голман пръв въвежда термина „емоционална интелигентност",
представяйки го пред широката аудитория в едноименната си книга от 1995
година, и пръв прилага тази концепция в бизнеса. Изследвайки над 200 големи
международни компании, авторът достига до прозрението, че традиционно
свързваните с лидерството качества (напр. интелигентност, твърдост,
решителност и далновидност) са препоръчителни, но не и достатъчни за
постигането на успех. Истински ефективните лидери се отличават със своята
висока степен на емоционална интелигентност, чиито компоненти са
самосъзнание, мотивация, емнатия, самоанализ и социални умения.
Даниел Голман стига до заключението, че повечето ефективни лидери си
приличат в едно много важно отношение. Всички те притежават висока степен
на т.нар. емоционална интелигентност. Според академични изследвания
лидерството е поне 90% емоционална интелигентност. Тя няма нищо общо с
коефициента на интелигентност и техническите умения. Свързана е основно с
„праговите способности" и е основно изискване за входящо ниво при повисоките управленски позиции. И други изследвания сочат, че емоционалната
интелигентност е от определящо значение за доброто лидерство. Без нея
индивидът няма да се превърне в добър лидер дори да е преминал през най63

доброто обучение, да притежава остър аналитичен ум и безкраен запас от
добри идеи. В следващите страници ще разгледам всеки един от компонентите
на емоционалната интелигентност поотделно.
Самосъзнание
Самоконтрол

Мотивация

Емпатия

Социални
умения

Определение
Способност да разпознаваме и разбираме
настроенията, чувствата и мотивите, както
и ефекта им върху другите
Способност да овладяваме, или
пренасочваме разрушителни импулси и
настроения; Склонност да се изчака с
преценката - първо се мисли, после се
действа
Страст да се работи независимо от парите
и статуса; Склонност целите да се
преследват с енергия и постоянство

Отличителни белези
Самочувствие; Реалистична
самооценка; Самоирония

Способност да разбираме емоционалното
състояние на другите хора; Умения да се
отнасяме с хората в съответствие с
тяхното емоционално състояние

Вещина в изграждането и
задържането на таланта;
Междукултурна
сенситивност; Обслужване
на клиенти

Професионализъм в управлението на
отношения и изграждането на мрежи от
контакти; Способност за намиране на
общи теми и разбирателство с околните

Ефективност при
извършване на промяна;
Убедителност; Вещина 8
изграждането и
ръководенето на екипи

Надеждност и почтеност;
Комфорт при неопределени
ситуации; Отвореност към
промените
Силна потребност от
постижения; Оптимизъм
въпреки несправяне със
задачите; Привързаност към
организацията
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ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА
ас. Татяна Щетинска
Катедра „Управление”, УНСС
Резюме: Настоящият доклад има за цел да разгледа състоянието и
предизвикателства пред пазара на труда в условия на финансовата криза.
Разгледано е състоянието в момента, предприетите мерки от страна на
държавата и по ОП ”Развитие на човешките ресурси”. Предложени са
гъвкави стратегии и политики за успешно справяне с управлението на
човешките ресурси в условията на финансова криза.
Ключови думи: Финансова криза; човешки ресурси; пазар на труда; наемане;
съкращаване; обучение; гъвкава заетост; оптимизация на разходите

1.

Постановка на проблема

Във време на икономическа криза мениджърите прибягват до всякакви
методи, за да спасят фирмата от финансови затруднения – от оптимизиране на
офис-разходите, през замразяване или намаляване на заплати и осигуровки, до
уволнения на служители и затваряне на офиси и дори клонове.През
последните месеци динамиката на пазара на труда в България създаде три
основни тенденции на развитие.
Това са:
• повишаване на безработицата,
• освобождаване на служители,
• понижено търсене на персонал.
Най-силно те се забелязват в секторите на
финанси,машиностроене, строителство, шивашка промишленост, които
бяха засегнати от намалялото производство, свитите външни пазари
и ограничаването на възможностите за износ. Друга ясно отчетлива
тенденция, от гледна точка на работодателите, е по-предпазливото разкриване
на нови работни места, а също и намаляването на работното време и
заплатата, за да се избегне освобождаване на служителите. Компаниите се
съсредоточават
върху
задържане
на
най-ефективните
служители,
оптимизиране на разходите и работата или изнасяне на някои дейности извън
фирмата, ако разходите за това са по-ниски.
От друга страна служителите по-трудно вземат решение за смяна на
работата поради високата несигурност. По-ниски са и очакванията на
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кандидатите за работа за заплащане и бонуси предвид трудностите за
изплащане на такива в някои сектори.
Паралелно с това от месец септември миналата година досега се
забелязва едно плавно увеличение на средния брой търсещи работа на месец
в сравнение с предходните месеци.
На една част от компаниите им се наложи да оптимизират
организационната си структура или да съкратят цели направления. Когато
думата "криза" се обвърза с думата "съкращение", се проявиха и първите
симптоми на по-сериозна несигурност у хората. Вероятността за оставане без
работа, съчетана с липса на достатъчно информация, както и наличието на
затруднения в бизнеса на компанията оказват пряко негативно влияние върху
удовлетвореността на служителите.
Приоритет номер едно при ситуация на икономическо оцеляване
обикновено е бюджетът. В този смисъл приоритетите на мениджмънта
включват оптимизиране на разходите във всички сфери. В управлението на
човешките ресурси въпросът "Кое перо можем да отрежем първо?" може да
намери израз в:
Съкращаване на служителите и/или незапълване на свободни
щатни бройки
•

Спиране на разходите за определени функционални области като
подбор, обучение и развитие, проекти, чието осъществяване и въвеждане би
могло да бъде отложено във времето
•

Оптимизиране на бюджети за определени функционални области и
използване на вътрешния организационен ресурс за постигане на
стратегическите цели
•

При оптимизиране на разходите на първо място стои въпросът за
неотложността или може ли да си позволи мениджмънтът да разсрочи периода
на съкращаване на някои от разходите като съкращаване на служителите. В
случай на изключителна неотложност и категоричност за съкращаване на
определени звена или пълно преструктуриране на числеността и
организационната структура, решението за тези промени, както и
осъществяването им трябва да бъде извършено в максимално кратки срокове,
за да може своевременно да бъде уведомена Агенцията по заетостта, да бъде
установено кои служители попадат под закрила за уволнение, да бъде
предвиден бюджет за обезщетения и др.
В момента пазарът на труда в страната преживява огромни промени.
Всички сме свидетели на това, колко хора бяха съкратени от сектора на
производството поради първите големи ефекти на световната финансова
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криза. Също така се наложи много познати и утвърдили се на българския пазар
компании да се преструктурират и това също доведе до бурни кадрови промени
Наблюдава се значителна промяна на пазара на труда. Тя се изразява
най-вече в значително увеличаване на броя на търсещите работа, появата на
по-опитни и квалифицирани кадри. Друг интересен момент е промяна в
мотивацията за смяна на работа на кандидатите. Докато допреди няколко
месеца основната мотивация беше по-високо възнаграждение, престижна
позиция и кариерно развитие, то в момента водещата мотивация е сигурна
компания, стабилност. Възнаграждението като мотивация отива на по-заден
план, като стремежът тук е запазване на настоящото възнаграждение или
очакване за минимално увеличение. Кандидати, работещи в по-засегнати от
кризата браншове, са склонни да започнат нова работа дори за по-ниско
възнаграждение от настоящото.
След няколко години на остър дефицит на специалисти и мениджъри при
повишено предлагане на кариерни възможности през последните месеци
ситуацията се обърна. Много компании блокираха разкриването на нови
позиции и новите назначения, като някои прибягнаха и до символични или почувствителни съкращения. Резултатът е нов дисбаланс, изразяващ се в
чувствително намалено търсене на професионалисти при относително високо
предлагане.
Преди появата на световната икономическа криза през 2008 и 2009 г.
специалистите по набор и подбор на служители се бореха с различни явления
като:
1.
Голям брой кандидати за определени мениджърски и
административни позиции, без кандидатите да са проучили предварително
компанията, изискванията на позицията или да са направили реална
съпоставка между своите компетенции и обявените изисквания.
2.
Липса или недостатъчен брой кандидати за определени браншове,
по-специфични позиции или определени региони
3.
Нереалистично високи изисквания (най-вече финансови) от страна
на кандидатите, дори за входящи и нискоквалифицирани позиции
4.
Липса на сигурен канал за набор на подходящи кандидати, което
принуждаваше специалистите по подбор да използват всякакви методи за
набиране на кандидати и по няколко наведнъж, което увеличаваше драстично
разходите за набор и подбор. Появиха се практики като "Препоръчай приятел" и
бонуси за успешност на препоръчания служител, презентации в университети,
различни нестандартни стажантски програми, спонсорски програми към
различни университети в големите компании с активен подбор на служители
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Кризата обърна този процес в известна степен. Разбира се и в момента
има обявени конкурси, защото за високи позиции и специализирани такива
винаги ще се търсят специалисти. Ако на едно производство му е необходим
инженер, мениджър в производството, главен химик или технолог, няма как да
си го спести, защото това е нужда, която не може да бъде заменена със
съвместяване на дейности или вътрешен подбор, ако няма специалист с
необходимата квалификация вътре в компанията. В подобни случаи, ако
бизнесът оперира в специфична сфера, той ще продължава да търси активно
съдействието на университетите, за да намери най-добрите потенциални
специалисти, най-добрите стажанти, които могат да се превърнат в найголемите таланти на компанията. Стажантските програми предоставят добро
решение за компаниите в момент на криза -да се застраховат с добри стажанти
като потенциални служители, а в същото време да заемат изчаквателна
позиция с оглед на нови назначения в зависимост от финансовите резултати
след съответния 4 или 6-месечен стажантски период.
Все по-често се срещат специалисти със значителен опит, които
обявяват активно по подобен тип мрежи каква работа търсят. Така че
инвестицията в подбора продължава да бъде значителна, дори и от гледна
точка на времето. Но до голяма степен ще бъде насочена към имиджово
присъствие на компанията като работодател и изграждане на работодателската
марка, което е инвестиция в дългосрочен план. Освен това и тук добрите
практики не са това, което бяха, и всичко се променя като ефективност заедно с
промяната на средата, в която оперира компанията и цялата икономика.
2.Алтернативи пред съкращаването на служители като начин за
справяне с икономическата криза
Работодателите прибягват най-накрая до тази мярка. Преди това се
орязват всички възможни други разходи, които не са свързани с човешките
ресурси, отказват се от печалбата, предприятията работят всъщност горе-долу
на нула, в повечето случаи персоналът бива пускан в платени отпуски,
неплатени отпуски, но те са лимитирани, не може да бъдат повече от 30 дни в
годината, без това да има последствие.
Когато се налага съкращение работодателите приоритетно се разделят с
ниско квалифицираните, когато се стремят да запазят тези основни хора в
предприятието си, които биха позволили след това отново при по-благоприятна
икономическа среда ръст на продажните, наемане и обучение на нов персонал.
Притиснати от международната финансова криза все повече български
компании се изправят пред неприятната задача да освободят част от
персонала си. Дали става дума за масово освобождаване на хора или за
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единични случаи, заниманието си остава неприятно за служителите и за
работодателите
Настрана от ангажиментите и грижата за напускащите, пред
мениджърите стои въпроса за оцеляването на компанията и бъдещето й
развитие. Оставащите служители трябва да са ангажирани с работа, да са
спокойни и да работят за компанията. Необходимо е да се влага енергия за
възстановяване на доверието и мотивацията им.
Когато се очаква поръчките да намалеят дългосрочно, тогава се
преминава към труд на намалено работно време, пускането на служители в
неплатен отпуск или пък съкращения. По принцип обаче работодателите нямат
интерес от това да освобождават своите служители, които са подготвени и са
работили добре във фирмата. Затова съкращенията са една много крайна
мярка. Заради кризата на някои места се промени и заплащането на
служителите. Това обаче е естествен резултат от намаленото работно време.
Част от фирмите махнаха социалните привилегии за служителите си.
Така например някои работодателите премахнаха възможностите персоналът
да ползва безплатно услугите на лекар, зъболекар или таксита. Повечето от
кампаниите спестиха пари и от коледните премии за служителите си.
Основната цел на всичко това е запазването на финансовата стабилност на
фирмите и съответно на работните места.
В същото време голяма част от фирмите са склонни да наемат персонал
на срочни договори, защото имат задачи, които изискват това. Въпреки че в
момента има намаление на поръчките, понякога предприятията трябва да ги
изпълнят в кратки срокове. Така фирмите се нуждаят от хора, които да работят,
но само за две седмици или месец, но не за повече. Това се отнася и за
служителите, които работят през определени сезони от годината. В
индустрията също има много позиции за временни дейности.
3. Гъвкави стратегии и политики в условия на криза
Бизнесът в България е изправен пред сериозни предизвикателства,
свързани с новата финансова и икономическа ситуация в света, но и със своето
равнище
и
динамика
на
производителност
и
капацитет
за
конкурентоспособност. Това прави необходимо наличието на стратегическо
мислене и разбиране за ролята на човешкия фактор за успешното справяне с
тези предизвикателства. Без промяна в качеството и мотивацията на човешкият
фактор е невъзможно да се осъществи необходимата промяна.
Организациите, които са ориентирани към бъдещето, могат да видят в
очертаващата се днес и в близко бъдеще ситуация, нови възможности, нов
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шанс да се адаптират по-успешно, да получат нови печалби от иновациите и
инвестициите в своите сътрудници, технологиите и организацията на труда и
производството, от сътрудничеството си с другите.
Очертаващата се икономическа конюнктура и ситуация на пазара на
труда предполага промяна в поведението на организациите, търсене на
алтернативи за задържане и ефективно използване на наетата работна сила,
т.е. отказ от досегашните политики за търсене главно на възможности за
непрекъснато намаление на цената на труда и ниска социална сигурност,
неблагоприятни условия на труд, лоша организация на труда и отсъствие на
гъвкави политики в областта на договарянето, заетостта и заплащането.
Ситуацията при криза е по-трудна когато организацията е правила
значителни инвестиции в персонала /професионална подготовка и
квалификация, допълнително и доброволно осигуряване и застраховане,
разгърната социална политика и придобивки/, работниците и служителите са с
дълъг трудов стаж в нея, неравновесието е случайно и/или няма да трае
продължително; работниците и служителите са с професии и квалификации,
които имат ограничено приложение и други.
На практика в тази ситуация са възможни различни по своя характер
стратегии насочени към постигане на необходимото равновесие, запазване или
подобряване ефективността на производството. Главното е да се намерят
възможности за намаляване цената на труда в единица произвеждана
продукция. При този случай организацията може да не прави или да направи
много ограничено съкращение на заетите в нея и да постигне необходимото й
равновесие. Областите, в които следва да се търсят решения и да се
провеждат съответни стратегии са по отношение на: заетите, тяхната
численост, състав, форма на наемане и срок на наемане и други; работното
време - продължителност, организация и други.; системите на трудово
възнаграждение и стимулиране; осигуряване и социални придобивки и други,
т.е. в приемането и провеждането на гъвкави политики на заетост,
заплащане, и организация на труда.
В условията на силна конкуренция гъвкавостта остава единственият
ключов фактор за оживяване и развитие. Това се отнася особено за малките
фирми. Работещите в организациите трябва да могат ефективно да се справят
с ускоряващите се промени, да се развиват и квалифицират, да разбират и не
само да се адаптират към промените, но и да ги предизвикват и създават. Това
често предполага развитие на гъвкавостта на организациите по отношение на
режимите на работа, управлението на кариерата, стимулиране на иновативно
поведение на сътрудниците.
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Прилагането на гъвкавите форми на труд са свързани с непрекъснатия
стремеж на икономическите структури за повишаване на тяхната
производителност и конкурентоспособност, за тяхното ефективно адаптиране
към ускоряващите се изменения във външната среда. В този смисъл гъвкавата
заетост е форма за повишаване адаптивността на фирмите към пазарната
конюнктура, т.е. тя е обективно необходима за стабилното икономическо
развитие, позволява на да отговори своевременно на предизвикателствата на
пазара и на технологическото развитие.
За да може сравнително леко да се справи организацията със ситуация
на по-малка потребност от персонал отколкото е наличният е целесъобразно тя
да има стратегия на гъвкава заетост. Това означава тя да е наела с различен
срок, по-различни трудови договори или на практика да поддържа постоянен и
временно нает персонал. За епизодично възникваща работа да привлича по
граждански договор за изработка или за почасова заетост, за работа по
допълнителен трудов договор и други.
Постоянно заети в организацията би следвало да бъдат онези, които са й
необходими винаги, за да може да съществува и успее нейният бизнес и още
заетите на тези места да бъдат заинтересовани да работят за просперитета на
организацията, да могат да въздействат за това.
Стратегията на гъвкава заетост предполага организацията да има и
отношение към демографската структура на персонала, да се стреми тя да
бъде оптимална от гледна точка на потребностите на основната й дейност.
Такъв подход позволява организацията да направи сравнително безпроблемно
подбора, както и да се справи с предвидената защита при подбора и
освобождаването от “излишния” персонал.
Сравнително най-големи възможности за постигане на равновесие между
необходимия и наличния брой заети без да се правят съкращения на персонал
или значително да се ограничи това се съдържат в стратегиите за гъвкави
системи на заплащане и стимулиране на труда. С тяхна помощ може да се
постигне сравнително значително намаляване цената на труда и при запазване
сравнително висока заетост. Това организацията може да си позволи: когато
иска да запази високо квалифицираните и добре работещите си сътрудници,
когато неравновесието има временен характер и не много голяма
продължителност, както и когато трудно след това би намерила на външния
пазар необходимите й кадри в случай на увеличаване на търсенето на труд от
нейна страна.
Стратегиите, насочени към постигане на гъвкава цена на труда в
зависимост от ситуацията в организацията включват използването на гъвкави
системи по отношение на: структура на брутното трудово възнаграждение като
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съотношение между основната работна заплата, допълнителните плащания,
определени с Кодекса на труда и други нормативни документи и
стимулиращите плащания в зависимост от постигнатите трудови резултати;
формиране на основната заплата, избор на системи на заплащане повременна, сделна, повременна-премиална и други, които най-добре свързват
заплащането с трудовите резултати; стимулиране за постигнатите резултати
/икономии на труд, време и други ресурси; преизпълнение на нормите; обем на
печалба; обем на оборот и други/; осигуряване на работещите
(задължителното, в т.ч. и допълнително, но и доброволно от страна на
организацията, застраховане на работещите и други.); социални придобивки на
работещите в организацията в зависимост от финансовото й положение и
цената на труда на единица продукция или дейност.
За запазване числеността на персонала и намаляване относително на
цената на труда допринасят и стратегиите за гъвкава организация на труда. Те
намират конкретно проявление в намаляване продължителността на работното
време, респ. работната седмица и пропорционално на това и заплащането на
труда, въвеждане на по-ефективни форми на организация на труда и други.
Промяната в количеството отработени човекодни или човекочасове е широко
използвана практика в редица индустриални страни като средство за
намаляване цената на труда и запазване на вече заетата работна сила.
Възможно е да се достигне до 4-5 часов работен ден или 3-4 дневна работна
седмица. Това изисква сътрудничество и съгласие на работниците и
служителите и техните представители, включването им в колективното
договаряне.
Кризата е моментът, в който специалистите по човешки ресурси могат да
проявят своята креативност в:
Програми за управление на изхода - при съкращаване на
служители специалистите по човешки ресурси не само трябва да се
съсредоточат върху намаляване на напрежението от несигурността, но и да
търсят възможности за сътрудничество с бюра по труда, други трудови
посредници и работодатели, които увеличават персонала си, за да се улесни
възможността за по-бързо намиране на работа. Също така винаги има
възможност за събиране на полезна информация от служителите, които
напускат компанията, какво ги е мотивирало и какво според тях не е
функционирало както трябва в компанията и трябва да бъде променено.
•

Мотивационни програми за служителите, които остават след
съкращенията. Целта е запазване на добрите отношения в екипите,
намаляване на индивидуалното напрежение и ситуацията на несигурност в
стил "ако кризата продължи, дали следващият няма да съм аз". Не трябва да се
•
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забравя, че нивото на стрес е високо и за оставащите служители. Това може да
повлияе пряко върху работоспособността, нивата на удовлетвореност и
мотивация на служителите, както и да породи латентни или дори открити
конфликти с елемент на съревнование между служителите. Ако не се използва
силата на лидерството, както на висшия мениджмънт, така и на преките
ръководители, за да се поддържа ситуация на яснота и открити отношения в
екипите, може да настъпят трайни промени в организационната среда и
атмосфера, които да имат още по-негативни последствия след излизане от
кризата като: драстично вдигане на процента текучество, явна
неудовлетвореност на служителите, намалена ефективност при постигане на
индивидуалните и групови цели.

4.

Антикризисни мерки на държавата в подкрепа на бизнеса

Националният план по заетостта за 2009 г. разполага с общо 190 млн. лв.
за разкриване на нови 88 000 работни места и обучение и професионална
квалификация на 20 000 души. От началото на годината по програмата
“Развитие на човешките ресурси” за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ са стартирали общо 36 процедури на стойност 580 млн. лв. Сключените
договори са 797 за близо 255 млн. лв. Работодателите, които поради
производствена необходимост въвеждат намалено работно време за период от
3 месеца и същевременно с това запазват заетостта на своя персонал, ще
получат “бонус”. Служителите ще получават средства към намаленото си
трудово възнаграждение в размер на 50% от минималната работна заплата.
Новите схеми по Оперативна програма "Човешки ресурси", насочени към
преодоляване на последствията от финансовата криза, конкретно чрез
предоставяне на допълнителна квалификация и/или заетост са четири. Общият
им бюджет е 187 млн.лв. и по тях се предвижда да бъдат обхванати най-малко
83 000 безработни.
Отново на работа ще се реализира чрез наемане на безработни, които
да се грижат за децата на семейства, в които и двамата родители са наети по
трудово правоотношение. Предвижда се да бъде осигурена заетост на наймалко 8 000 безработни, преимуществено в предпенсионна възраст.
Планираните средства са 64 млн.лв.
Адаптивност е схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, която цели да съкрати масовите съкращения и напускането на
работници и служители от предприятия, които по икономически причини са
преминали на непълно работно време. За период до 5 месеца тези лица ще
бъдат включени в професионално обучение и ще получават стипендии в
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размер до 132 лв. на месец. Очаква се да бъдат обхванати 42 000 души,
планираните средства са 72 млн.лв.
На път е процедура, насочена към хора, наети по трудов договор, които
биха могли да получават средства за транспортни разходи за период до 1
година, когато работното им място е извън населеното място, в което са
адресно регистрирани. Предвидените средства за тази схема са 25 млн.лв.,
хората, които ще обхване – най-малко 6000 души.
Аз мога ще даде възможност на поне 27 000 заети по трудов договор
лица да се включат в курсове за професионална квалификация или
повишаване на компетенциите. Планираните средства са в размер на 26 млн.
лв.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условията на финансова криза възможните решения по отношение на
човешките ресурси са следните:
- Задържане нивата на заплащане. Това е един от основните
мотивиращи фактори. А такова решение неизбежно ще доведе до по ниска
производителност. Както и до текучество. На практика един напуснал служител
заради "х" лева води до назначаване на негово място на човек за "х + х" лева,
при това недостатъчно обучен на фирмените правила, поне в началото.
Увеличението на разходите е явно.
- Задържане или намаляване средствата за обучение. Ако средствата се
изразходват за реални нужди от обучение на служител или екип, тяхното
ограничаване отново ще се отрази на резултата от дейността.
- Съкращаване на персонал - най-лесното и видимо решение за
намаляване на разходи. Неправилното му изпълнение води до дълготрайни
последствия за процесите в една компания. Както проблеми с правилното
протичане на процесите, така и преразход, ако се плаща извънреден труд за
останалите.
- Ограничаване на допълнителния пакет – бонуси и придобивки. Това са
нещата, които основно различават една компания от друга и най-често са
притегателната сила за набор на кандидати.От това доколко умело ще се
възползват компаниите от стоящите пред тях възможности зависи и
дългосрочният им успех. Защото не бива да се забравя, че съкратените
служители сега, могат да се окажат необходими за компанията в бъдеще,
когато кризата премине.
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Резюме: Извършващите се реформи в системата на здравеопазване се
решават на високо политическо ниво, без да се измерва пулса на
обществените нагласи по редица наболели проблеми в сектора. Независимо
от посоката на развитие, която избира всяка държава за своето
здравеопазване, то е ориентирано към потребностите на гражданите.
Познаването на предпочитанията на потребителите би подпомогнало
развитието на здравния сектор и би допринесло за повишаване на
удовлетвореността на пациентите. В рамките на проект “ASSPRO CEE
2007” (финансиран от Европейската комисия), който цели да анализира
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“Икономика и управление на здравеопазването”, е-mail: elka1105@yahoo.com
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потребителските такси в сферата на здравеопазването в страни от
Централна и Източна Европа, се използва комплекс от модерни техники за
изследване на нагласите на потребителите към потребителските такси,
както и тяхната готовност и възможност да заплатят тези такси за
медицински услуги с добро качество и бърз достъп. Някои от техниките са
доказали своята ефективност във времето, но са показали и слабости,
които могат да бъдат преодолени с използването на различните
модификации на методите. Включването на алтернативни методи ще
допринесе за обогатяване и задълбочаване на анализа в областта на
допълните плащания, които потребителите са готови да направят за
получаването на медицински услуги.
Ключови думи: техники, нагласи, допълнително плащане, здравеопазване

Abstract: Ongoing reforms in the healthcare system are designed on a high political
level without measuring the public opinion on various urgent problems in the sector.
Regardless of the reform direction, which each country chooses for its healthcare, its
main objective is to satisfy the needs of citizens. Knowledge on consumer
preferences would support the development of the health sector and would contribute
to an increase in patient satisfaction. Within project "ASSPRO CEE 2007 (funded by
the European Commission), which aims to analyze patient payments for healthcare in
countries of Central and Eastern Europe, a set of complex modern techniques is
used to study the attitudes of consumers towards patient charges and their
willingness and ability to pay charges for medical services of good quality and quick
access. Some techniques have proven effectiveness over time but have also shown
weaknesses that can be overcome with the use of various modifications of the
methods. The inclusion of alternative methods will contribute to an in-depth analysis
in additional payments that consumers are willing to pay to obtain medical services.
Key words: techniques, attitudes, additional payments, healthcare
Въведение
През последното десетилетие сме свидетели на непрекъснати реформи
в системата на здравеопазването. Смяната на правителствата се отразява
върху появата на нови стратегии за развитие на сектора, като запазва засега
възприетия здравноосигурителен модел. Извършващите се промени в повечето
случаи се решават на високо политическо ниво, без да се измерва пулса на
обществените нагласи по наболели проблеми в здравеопазването.
Наред с постигнатите резултати, които промениха коренно системата на
здравеопазване, продължават да съществуват и нерешени проблеми заложени
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още при старта на здравната реформа. Независимо от посоката на развитие
обаче, която избира всяка държава за своето здравеопазване, то е
ориентирано към потребностите на гражданите и тяхното мнение би следвало
да бъде вземано под внимание. Познаването на предпочитанията на
потребителите би подпомогнало развитието на здравния сектор и би
допринесло за повишаване на удовлетвореността на пациентите.
Проект
През 2008 година стартира научноизследователския проект “ASSPRO
CEE 2007”, който цели да анализира потребителските такси в сферата на
здравеопазването и се очаква да продължи 5 години. Консорциумът на проекта
включва седем научноизследователски организации и е представителен за
Централна и Източна Европа. Страните, които участват в проекта са: България
и
Румъния
(източноевропейски
държави),
Полша
и
Унгария
(централноевропейски държави), Литва и Украйна (бивши съветски републики)
и Холандия като координатор. Работата по проекта за постигането на целите и
задачите е разделена в осем работни пакета. За осъществяване на
поставените цели, проекта разчита на комплекс от модерни изследователски
техники малко познати в изследването на нагласите на потребителите. Досега
са реализирани три от пакетите, които засягат научно-изследователската
дейност. Последните два пакета са свързани с разпространението на
резултатите и мениджмънта на проекта и имат неговата продължителност (1).
Събирането и анализа на данните, както и тяхната интерпретация е
свързана с прилагането на изследователски методи от широк кръг области,
свързани със социално-икономическите и хуманитарни науки.
Техники за анализ
В първата вълна за събиране и анализ на данни (проведена май-юни
2009 г.) относно мнението и нагласите към потребителските такси в
здравеопазването са използвани качествени методи, а именно дискусии във
фокусни групи и дълбочинни интервюта. Тяхната цел беше да се проучи
отношението на потребителите, доставчиците на здравни услуги, здравните
политици и осигурителите към официалните потребителски такси, и да се
определят критерии важни за оценката на политиката на потребителските
плащания.
Данните сред потребителите и доставчиците на здравни услуги бяха
събирани чрез дискусии във фокусни групи. Тези дискусии позволиха да бъдат
включени повече хора. Целта обаче, беше да се осигури хомогенност на всяка
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група, за да може да се постигне консенсус по време на дискусията. Данните от
здравните политици и представителите на здравното осигуряване бяха
събирани чрез дълбочинни интервюта лице в лице. Този метод за събиране на
данни е избран поради факта, че тези целеви групи са малки и биха се
чувствали по-спокойни, когато се събеседва с тях индивидуално.
По време на фокусните групи и дълбочинните интервюта участниците
попълваха и стандартизирана анкета за събиране на допълнителни
количествени данни по обсъжданата тема (1).
Събирането на количествени данни от първата вълна е реализирано със
социологическо проучване (юли 2010 г.). Масива от данни е събран чрез
интервюта на базата на въпросник. Той е разработен и унифициран за всички
страни, което ще даде възможност да се правят сравнителни анализи между
държавите. Целта на въпросника е да бъдат изследвани потребителските
предпочитания относно готовността и възможността на пациентите да
заплащат за медицински услуги.
Интересът към методите за анализ на потребителските предпочитания
непрекъснато нараства. Техниките за изследване на предпочитанията се
използват първоначално от психолозите през 1960 година и в началото на 70-те
години са въведени в литературата по маркетинг, където получават по-голямо
внимание, както от академичните така и от индустриалните кръгове (2, 3).
За моделирането на предпочитанията се срещат два основни подхода
според литературните източници (4). Единият от тях (включва т.нар. revealed
preferences method) се базира на наблюдения на действителния пазар и
отразява реалното потребителско поведение. Този подход е предпочитан от
икономистите обаче, в здравната икономика е признат факта, че особения
характер на здравето и резултатите от здравните грижи дават много по-малка
възможност за получаване на оценки от наблюдаваното поведение (5).
Другият подход включва методи (т.нар. stated preferences methods)
основаващи се на резултати от маркетингови проучвания, които могат да се
прилагат дори в случай когато не съществува пазар. Един от популярните
методи, който намира приложение и в здравния сектор е така наречения
conjoint анализ. Той играе важна роля в прогнозирането и разбирането на
потребителите за вземане на решения, и избор на поведение. През 70-те и 80те години на 20 век развитието и приложението на conjoint анализа нараства
драматично. Wittink и Cattin (3) изчисляват, че около 400 маркетингови
изследвания се появяват на година през ранните 80 години на миналия век,
които използват този анализ.
Икономическата литература и по специално транспортната икономика
посочва съвременни начини за моделиране на избора, чийто теоретични
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основи са развити с използването на известната днес теория на произволната
полезност (random utility theory). Тази теория предоставя обширен начин за
разбиране и моделиране на пазарното поведение (6).
Понастоящем има постигнат консенсус за разделянето на техниките за
избор в три категории, които да отразяват различията относно теоретичните
допускания, методите за анализ и експерименталните процедури (3).
Най-общо методът conjoint анализ представлява косвена оценка на
относителната важност на характеристиките на дадена стока или услуга
(наречени атрибути), базирана на предварителни оценки на комбинации от тези
характеристики (4).
Видовете conjoint анализ са:
Rating conjoint анализ (оценяване степента на предпочитанията по
предварително определена скала);
Ranking conjoint анализ (подреждане на предпочитанията от найжеланата към най-малко желаната алтернатива);
Choice-based conjoint анализ (избор само на една единствена
алтернатива от набор (две или повече) алтернативи).
Основните елементи на conjoint проучването са:
-

дизайн на проучването;

-

събиране на данни;

-

анализ на данните;

Дизайнът на проучването включва четири основни стъпки: избор на
атрибути, избор на нива на атрибутите, генериране на профили чрез
комбиниране на нивата на атрибутите и избор на метод по който профилите да
бъдат оценени от потребителите. За селекцията на атрибутите и нивата на
атрибутите няма стриктни правила и процедури. Важното за тях е, че трябва да
бъдат детерминанти от значение за потребителския избор, както и да бъдат
разбираеми и реалистични за потребителите и политиците. Нивата на
отделните атрибути трябва да бъдат взаимно изключващи се. Те могат да
бъдат във вид на числа, когато е възможно (7).
Изборът на атрибути и техните нива позволява да се премине към
следващата стъпка, а именно комбинирането им в профили или сценарии.
Обикновено резултата е много голям брой профили, тъй като те се генерират
от всички възможни комбинации на атрибута с отделните му нива. За целите на
проучванията обаче, тези профили трябва да бъдат редуцирани (не повече от
16 въпроса по емпирични доказателства) и това става с използването на
различни софтуерни програми (8).
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Финалната стъпка в дизайна на проучването е метода по който ще се
оценяват профилите. Тук трябва да се има предвид простотата на събирането
на данните, теоретичната основа, приложението на резултатите.
Събирането на данните се осъществява на базата на въпросници. За да
се оптимизира провеждането на същинското проучване (съдържание на
въпросника, разбираемост от респондентите, времетраене) е необходимо да се
направи пилотно проучване, чрез което се придобива опит до каква степен е
работещ използвания методичен инструмент. Накрая извадката, която е
направена от населението трябва да гарантира представителността на
проучването, както за избрания регион така и за страната.
Анализът на данните е предопределен от вида conjoint анализ, който ще
бъде избран. Първите два вида - rating и ranking conjoint анализ са опростени
методи за изследване на предпочитанията, но първият няма солидна
теоретична основа и среща практически затруднения. През последните 10
години Choice-based conjoint анализ още познат, като Discrete Choice Experiment
е най-прилагания подход за моделиране на избора, включително и в областта
на здравната икономика (3). Именно този анализ ще бъде използван за
интерпретация на част от данните събрани в първата вълна на проекта.
Друг метод базиран на маркетингови проучвания, който набира
популярност в сферата на здравеопазването през 80-те и 90-те години на 20
век е “готовността за плащане” (willingness-to-pay). С тази техника ще бъдат
измерени индивидуалните предпочитания за готовността и възможността на
участниците в изследването по проекта, да заплатят официална такса за
медицински услуги (извънболнични и болнични) с добро качество и бърз
достъп. Техниката проучва хипотетичното потребителско поведение и намира
приложение в иконометричните модели за оценка на търсенето. Готовността за
плащане се определя, като максимална сума, която индивидът е готов да даде
от своя доход, за да получи желаната полза. Важно е да се разграничи
готовността за плащане от разходите за съответната стока или услуга, които са
включени в наблюдавания експеримент. За всяко лице разликата между
ползата и разходите представлява подобрение на благосъстоянието от
полученото благо (9, 10).
Leyden Welfare Method е метод използван от холандски учени, който се
използва в областта на икономическата оценка и ще бъде приложен в
изследването по проекта, като алтернатива на другите методи базирани на
резултати от маркетингови проучвания (choice-based conjoint анализ и
willingness-to-pay). Този подход първоначално се фокусира върху оценка на
дохода, но в последствие се говори за полезност на дохода, удовлетвореност
от дохода или още оценка на икономическото благосъстояние. В общи линии,
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подхода се основава на две допускания. Първото допускане е, че индивидите
са в състояние да оценят нивата на доход и по конкретно техния доход, като
“добър”, “лош”, “достатъчен” и т.н. Тези означения са наречени вербални
определения. Второто допускане е, че вербалните определения могат да се
превърнат в цифрова оценка на ограничена скала. Емпиричните изследвания
прилагащи този метод се основават на специфичен въпрос нар. “Въпрос за
оценка на дохода”. Предимството на този подход е, че е лесен за прилагане и
разбиране, и избягва някои от недостатъците на другите методи (11, 12).
Заключение
Изборът на посочените техники за анализ на обществените нагласи не е
случаен. От една страна те са доказали своята ефективност във времето, но са
показали и някои слабости, които могат да бъдат преодолени с използването на
различните модификации на методите. От друга страна, включването на
алтернативни подходи ще допринесе за обогатяване и задълбочаване на
анализа в областта на допълните плащания, които потребителите са готови да
направят за получаването на медицински услуги.
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RATING MODELING SYSTEM: METHODS AND TECHNOLOGY
Professor Dr. Alexander Karminsky, Vladimir Sosyurko, Alexander
Vasilyuk
University - Higher School of Economics, Moscow, Russia1

Abstract: The purpose of this article is to compare rating scales of different rating
agencies and to offer methodological principles of multiple rating scales mapping.
Based on the econometrical modeling (ordered probit models), our study investigates
the distinctions in ratings assigned by the largest international agencies. Also we
have suggested a simple algorithm of parametrical scales mapping. In our analysis
we use set of banks from different countries including Russia for the period 19952009.
Keywords: rating, bank, financial indicator, econometric model, risk management.
JEL: G24, G21, G32, C35.

1.

Introduction

Ratings have been an essential tool for risk evaluation throughout more than a
100 years and their range of use is still extending. In modern understanding rating is
a discrete ordinal measure. It is a result of complex assessment of a company or
financial instrument. The ratings carry out function of transformation of great volume
of information into the rating agency’s opinion on the financial stability of the entity.
Though ratings costs are considerably low both for the issuer and the investor, it is a
result of a deep professional analysis. Business development requires the
involvement of new approaches that would improve and expand possibilities of rating
usage.
Thus, the emphasis of this paper is made on the analysis of possibilities for
the expanded rating use. A key question of research is to investigate the possibility
and efforts of integration of risk evaluation for various rating agencies, both domestic
(national) and international, using credit organizations as an example. We don’t apply
for completeness of our research, however we set some ways to solve mentioned
problems and also consider using the decisions with reference to the Russian market
conditions.
Among all the questions it is necessary to emphasize the development of
modern methods of mapping for rating scales, also the usage of econometric models
for the correspondence analysis between scales and for the forecasts of ratings of

1
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entities that are not rated yet. We are to construct econometric models for forecasting
bank long-term credit ratings based only on the public information, including the
financial reports of banks and other open statistical data. The analysis of such
models allows studying various factors influencing process of rating formation for
international agencies, to compare rating estimations of agencies with each other,
and also to analyze predictive power of the obtained models. In practice such models
can be used within the approach to a risk assessment on the basis of internal ratings
(Internal Rating Based Approach), regulated by the Basel II agreement, and also by
banking supervisor authorities as a component of Early Warning Systems. It can be
more relevant for emerging markets because of the high level of their financial risks.
We assess the basic financial and macroeconomic indicators that have the
greatest effect at bank credit ratings of the three largest international agencies:
Moody's Investors Service (Moody’s), Standard and Poor’s (S&P) and Fitch Ratings
(Fitch). We evaluate ordered choice (ordered probit) econometric models using the
bank data from different countries for the period of 1995-2009. Also for Russian
banks we examine data using both IFRS and Russian Accountings Standards.
Ratings in Russia
At the period of formation of market relations in Russia ratings were crazes,
prevailed by rankings and mainly at bank sector. Rating business growth was highly
stimulated by the entrance of international players from 1996 till 1998 when a number
of banks from Russian Top-20 with international ratings went bankrupt. [7]. The
following factors became the further stimulus for rating business development: first, is
an access to foreign loans, including loans for companies from industrial sector, and
second, is an upgrade of Russian sovereign rating to an investment grade. As the
result the number of companies with ratings of international agencies exceeded 300.
Thus, level of international agency’s ratings of Russian banks and enterprises is still
rather low: only a quarter of all companies have an investment grade rating, and the
average level of ratings lies between BB- and BB for all three largest agencies.
Domestic rating agencies have begun to play a significant role lately. Of
course, ratings for largest companies were assigned mainly by the international
agencies, though some of these companies also received ratings from domestic
ones. Distribution of number of bank ratings for international and Russian agencies is
showed on fig. 1.
Rating services became more widespread in Russia due to the efforts of
domestic and international agencies. At the same time the problem of integration of
their ratings had become more and more relevant. In the middle of 2010 more than
300 banks had ratings; also about half of them were assigned by international
agencies. Number of banks has ratings assigned by several agencies. Further
97

analysis of the Russian banking system will reveal problems and possibilities of
integration of ratings.

Fig. 1. Distribution and dynamics of bank ratings in Russia

2.

Credit rating models

Process of rating assignment is similar in general, but there are a lot of
aspects for various rating agencies [1, 2]. Agencies publish their methodologies
frequently; however they do not include detailed information but only general
directions for rating assessment. Also in many respects they use expert judgment;
still it is possible to analyze these features and to determine differences in
methodologies [3, 7]. It is also possible to analyze results of rating process and to
compare various ratings with use of the public information for the analysis of rating
differences.
Theoretical aspects of rating models
Credit ratings are quantitative ordinal variables; therefore we use econometric
models of a multiple choice (ordered probit models) to study ratings. Here we
describe theoretical aspect of such models. There is an ordinal dependent variable y i
with numerical values 1, 2, 3 … k (in our case –rating grades transformed to a
numerical scale). Let there also be an unobservable (latent) variable y i *, specified by
the equation:

y i* = x i′β + ε i , (1)
where x i is a set of explanatory variables for bank-year observation i. All errors
ε i are independent and have a normal function of distribution F(z). Here y i is related
to y i * as follows:
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y i = 1 if y i* ≤ c1,

*
y i = r if cr −1 ≤ y i ≤ cr , 2 ≤ r ≤ k − 1,

*
y i = k if y i ≥ ck −1,

(2)

where c r and c r+1 are the lower and upper boundaries for the y i * to obtain
rating grade r. Assuming equations (1) and (2) to be true, the probability that y i
equals r is specified by:
P ( y i = 0) = F (c1 − xi′β ),

P ( y i = r ) = F (cr −1 − xt′β ) − F (cr − xi′β ), 2 ≤ r ≤ k − 1,
P ( y = k ) = 1 − F (c − x ′β ).
i
k −1
i

(3)

All unknown parameters are estimated with a maximum likelihood procedure.
Also the generalized Huber-White standard errors are computed, thus relaxing the
homoscedasticity assumption and the assumption of independency among
observations of the same bank.
Data
Financial data and credit ratings of banks for international study have been
obtained from Bloomberg database, therefore almost all of banks have one or more
traded security, and their financial reports are constituted under IFRS.
Macroeconomic indicators of bank countries of domicile are taken from the GMID
(Global Market Information Database). All financial indicators we have used in
research are annual. Final sample consists of 5629 observations including data for
551 bank from 86 countries during 1995-2009. Each observation is defined by bank
and year and comprises number of financial indicators, both for a bank, and country
which it belongs to. Credit ratings of banks are included in observations with time lag.
The majority of observations apply to banks from USA (622), Japan (526), France
(189), Italy (188), Turkey (164), India (154) and Russia (145). Developing countries
are represented by 30% of all observations and developed countries by 50% of the
sample. We use financial data based on Russian Accountings Standards for the
period 2006-2009 in Russian banks’ ratings study. All the indicators are quarterly,
total sample consists of 2686 observations for more than 150 commercial banks.
Respective ratings were obtained from the databases and press-releases of rating
agencies that are available in the internet.
Analysis of the model variables
Positive influence on agency-ratings has been shown by the size of a bank
(natural logarithm of total book value of assets) and capital ratio as expected.
Squared values of mentioned parameters have been insignificant for most models.
Involving total risk-based capital ratio as explanatory variable has considerably
improved statistical properties of rating models for most agencies in international
study. The retained earnings-to-assets ratio has also shown a positive influence on
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ratings in international ratings research because this parameter ensures bank
financial strength.
Value of loan loss provisions reflects credit risk and non-returns from
customers, as a consequence, possibility of bank default, because of failure to meet
obligations. Therefore, this factor has a negative influence on ratings. Also it shows
bank appetite to risk which is not welcomed by rating agencies. Negative effect is
also provided by high borrowings (long-term debt-to-assets ratio), since rating
agencies carefully follow the level of debt repayment. The increase in interest
expenses-to-interest income ratio characterizes the low efficiency of bank’ primary
activity (intermediary in a money-market), that is also negatively evaluated by rating
agencies.
Cash and near cash items-to-total liabilities ratio is used as a proxy of current
liquidity but has a negative influence on ratings. Probably, it is connected with nonlinear dependency (function is U-shaped), and the fact that high level of low-profitable
assets reduces the financial strength of the bank.

Table 1. Rating models with financial indicators only
Variable

Expected
influence

S&P –
Fitch –
Issuer
Issuer
Credit
Default
Ln (Assets)
+
-0.517***
-0.548***
(0.024)
(0.020)
Equity Capital/
+
-2.887***
-2.012***
Total Assets
(0.291)
(0.428)
Total Risk-Based Capital Ratio
+
0.038***
0.008
(0.010)
(0.009)
Loan loss provision/
43.641***
39.431***
Total Assets
(6.020)
(6.110)
Long Term Debt/
0.008*
0.015**
Total Assets
(0.005)
(0.008)
Interest Expenses/
0.288***
0.158**
Interest Income
(0.046)
(0.073)
Retained Earnings/
+
-9.148***
-5.247***
Total Assets
(2.548)
(0.826)
Cash and Near Cash Items/
+
1.442**
1.136**
Total Liabilities
(0.641)
(0.486)
Corruption Perception Index
+
-0.325***
-0.268***
(0.017)
(0.017)
Annual Rate of Inflation, %
0.034***
0.050**
(0.012)
(0.010)
2
Pseudo R
0.265
0.242
Akaike Info Criterion
3.244
3.395
Number of Observations
1812
1991
*, **, *** signify 10%, 5% and 1% level of significance, respectively.
Country distinctions are characterized by several macroeconomic variables.

Moody’s –
Bank
Deposits
-0.481***
(0.023)
-2.814***
(0.265)
0.016*
(0.009)
14.768***
(3.308)
0.024***
(0.004)
0.331***
(0.068)
-1.193*
(0.780)
1.651***
(0.637)
-0.387***
(0.015)
0.025***
(0.006)
0.277
3.239
1787

Moody’s –
BFSR
-0.318***
(0.019)
-1.811***
(0.260)
-0.014*
(0.007)
11.472***
(4.205)
0.022***
(0.004)
0.122**
(0.058)
-2.472***
(0.739)
1.904***
(0.440)
-0.337***
(0.014)
-0.012**
(0.006)
0.183
3.829
1897

Corruption Perception Index (CPI) measures the perceived level of publicsector corruption and has been published by Transparency International organization
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since 1995. This factor has shown high significance in all models. Thus, corruption is
one of the major criteria showing external environmental conditions created for
banks. The variable is also correlated with real GDP per capita, which has shown a
smaller explanatory power in our rating models. Export-to-import ratio positively
influences credit ratings of banks which means favorable economic circumstances in
a country. It also has a strong correlation with the current account balance-to-GDP
ratio and weak correlation with the inflation rate. We have chosen inflation to be
added in final models.
Annual rate of inflation instinctively has a negative influence on ratings, since
there are higher financial risks in countries with high inflation. Usually it is
characterized by increased level of failures to deliver and perform obligations
properly and general problems for financial assets accessibility.
In order to investigate other country distinctions we have added dummy
variables to reflect relations of banks to different groups of countries and regions.
Such dummies include developed countries, CIS, BRIC, emerging markets, etc. The
effect of the developing markets dummies is negative, which is quite logical. It means
higher rating "ceiling" for the developed countries that show better economic
environments.
We should also note that ratings of Russian banks and the banks that operate
in developed markets are different other things being equal due to the level of
corruption and political risk.
Credit ratings of banks located in Central and Eastern Europe countries are
higher than in emerging markets, BRIC and CIS. CEE is characterized by fast
transition to capital markets and the big aspiration to enter EU. Their level of ratings
is similar to developed countries.
The impact of ownership structure is examined in our Russian banks’ ratings
research. Two dummy variables were included in these models: for state-owned and
foreign banks [4, 9]. In both cases the influence on ratings is positive.

3.

Comparative analysis of rating agencies

Correspondence of banks’ ratings assigned by different agencies is studied in
this section. There are two suggestions that impact the ratings: on the one hand, if
the gap between two ratings is large it can undermine agencies’ authority, on the
other hand, if there were no gaps there would be no sense to order rating of another
agency [6].
Ederington [5] found the systematic bias between the ratings assigned by
Moody’s and S&P. However, Morgan [8] shows that bias is larger for less transparent
issuers especially for banks and other financial companies.
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Observations for all of three agencies were combined into one pooled sample
to compare credit ratings of agencies with each other. Analysis was made by
introducing dummies for agencies to our rating model. Such transformation allows to
obtain a larger sample, because number of banks with credit ratings of several
agencies is considerably small. Our models also consider financial condition of the
banks (we have kept all financial explanatory variables used in previous models).
Table 2. Ratings correspondence models
Parameter

Model for
S&P

S&P dummy

-

Fitch dummy
Moody's dummy
Pseudo R

Model for
Fitch
0,318***
(0,035)

2

Model for
Moody’s
0,450***
(0,040)
0,133***
(0,038)

Without
dummy
-

-0,318***
(0,035)
-0,450***
(0,040)
0,280

-0,133***
(0,038)
0,280

-

-

0,280

0,273

5209

5209

5209

5209

Number of observations

-

-

Table 3. Correspondence of S&P and Moody’s ratings
S&P\Moody’s
BBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
K=0,137

Baa1
3
14
3
0
0
0
0
0
0
0
0

Baa2
18
3
6
11
3
0
0
0
0
0
0

Baa3
0
0
3
12
2
0
0
0
0
0
0

Ba1
0
0
0
0
23
5
3
0
0
0
0

Ba2
1
0
0
1
2
16
15
3
0
0
0

Ba3
0
0
0
0
2
9
54
14
6
0
0

B1
0
0
0
0
0
9
4
8
13
0
0

B2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1

B3
0
0
0
0
0
0
0
0
43
1
10

Caa1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0

Table 4. Correspondence of S&P and Fitch ratings
S&P\Fitch
BBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
B-

A6
5
4
4
0
0
0
0
0

BBB+
17
5
8
5
1
0
0
0
0

BBB
0
12
0
0
2
0
0
0
0

BBB0
0
0
1
0
0
0
0
0

BB+
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BB
0
0
0
0
10
5
0
0
0

BB0
0
0
1
5
12
13
0
0

B+
0
0
0
0
0
10
22
5
0

B
0
0
0
0
0
9
4
11
0

B0
0
0
0
0
0
0
3
44

CCC+
K=0,453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Another way to quantify the bias between the ratings of Russian banks
assigned by the three international agencies is using the correspondence tables
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(Table 3 and 4). Each element in the table stands for the quantity of the banks that
have respective ratings as on the axes.
The results showed that the most conservative rating agency is S&P: its
ratings are lower than ratings of other agencies; Moody's ratings on average are
higher than Fitch ratings. The same results were obtained from the rating models for
Russian study. The significance of all parameters remained at high level.
The results obtained can be used for comparison of credit ratings of Moody's
Investors Service, Standard & Poor’s and Fitch Ratings agencies. They are also
important for the forecast of agency’s rating, when rating of at least one agency is
known.

4.

Methodological approach for scales mapping

The efforts of rating scales mapping usually come to:
•
results;
•

pairwise comparison using limited data which leads to inadequate
expert judgment and ratings correspondence tables;

•
linear correlation and statistical analysis which requires an explanation
of why the nonlinearities shouldn’t be taken into account;
•
econometric rating comparison of two agencies and estimation of
distinctive factors.
An intensive study of multiple mapping considering problem statement and
data restrictions are required due to the absence of recommendations on this matter.
Multiple rating scales mapping
The concept of multiple mapping is focused on creation of system of
simultaneous rating mapping for all the agencies. It provides correspondence criteria
validation by means of statistically grounded mapping to a base scale. The concept
stipulates:
•
Increase of mapping reliability by force of simultaneous use of all the
available statistical data (across the agencies, time, scales)
•

Creation of ratings, financial and macro coefficients database

•
Determination of sufficient explanatory factors for ratings by force of
econometrical analysis using the publicly available data
•
•
component

Creation of base scale which all the scales will be mapped to
Correspondence criteria setting which takes into account the explained
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•
Determination of scales mapping parameters by means of optimization
algorithms. Rating scales comparison
•
Validation of criteria and estimation of scales correspondence
parameters
•
Forming of methodical and practical fundamentals for regular
monitoring, modeling and verification of rating models.
One of the important issues is choice of the base scale. One can take the
digital scale that corresponds to one of the rating agencies’ scale (S&P, for example,
where 1 stands for AAA, 2 – for AA+ and so on). Besides the nominal base scale the
respective exponential, ordinal and normalized scales can be used.
A simple algorithm of parametrical mapping can be the following:
1.

Choice of base scale (BS)

2.
Mapping of every rating scale RS i to numerical scale NS i considering
synchronized principles (fig. 2)
3.

Determination of parameters functional structure F i (α i ) of mapping of
i-th rating scale to the base one. The initial structure is supposed to be quadratic
polynomial
4.
Design of adjacency measure of generic estimates in base scale (SSE,
for example)
5.
Design of integral criterion in base scale (for instance, based on generic
coefficients)
6.
Mapping parameters estimation as the solution for the unified extremal
problem based on integral adjacency criterion design.

Fig. 2. Basic algorithm of mapping rating scales to base scale
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5.

Conclusion

In this research we have examined the influence of financial indicators on
banks’ credit ratings assigned by international rating agencies. Positive influence on
ratings is shown by such factors as bank size (natural logarithm of assets), capital
ratios, the retained earnings-to-assets ratio and return on assets (ROA). High level of
loan loss provisions, long-term debt and interest expense-to-interest income ratio
have a negative influence on ratings.
Influence of external environmental factors on banks’ ratings is also found and
we have shown their high significance in econometric models. GDP and export-toimport ratio have positive effect on credit ratings, the effect of annual rate of inflation
and corruption level is negative.
If a bank belongs to a group of developed countries or CEE, its credit rating is
higher in comparison with banks from emerging markets. In addition to
macroeconomic parameters developing countries have rating ceilings which means
weak economic environment and high geopolitical risks.
Type of ownership does affect the ratings in Russia: foreign and state-owned
banks are rated higher by the international agencies.
Comparison of credit ratings for three rating agencies has shown that S&P is
the most conservative rating agency in banking sector. It assigns lower ratings all
other things being equal. Moody's credit ratings are the highest.
General methodological principles of multiple rating scales mapping and basic
algorithm of mapping are presented in the last section. Some steps of the concept
are already accomplished: we have created ratings, financial and macro indicators
database, also we have determined sufficient explanatory factors for ratings by force
of econometrical analysis based on the publicly available data. Next steps should
involve the development of mapping algorithms and profound research on agencyrating conformity.
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МЕТОД СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОСТРАНСТВА РЕШЕНИЙ
Дмитрий Помазкин1
НПФ "Газфонд"
FORECASTING METHOD BASED ON SPACE OF SOLUTIONS
Ключевые слова: пространство решений, инвестиционный проект, анализ
данных.
Multi-parametric economic problems are usually solved using scenario forecasting
method (ray-forecasting). In this approach some limited combinations of external data
so called expert estimations must cover practically all set of initial parameters.
Nevertheless questions of uncertainty of initial data and as follows questions of
sensitivity of calculations are often met in practice. Today it becomes more and more
important. To analyze stability of solutions using only ray-forecasting method is not
also possible due to time limit. One of the ways to understand the sensitivity is
implementing the space of solution method. In this case all intervals of parameters
should be divided into small parts (depending on power of computer). Then all
possible combinations are used in calculation and final characteristics to be
presented like the histogram. It is not the Monte-Carlo method where we obtain the
tube of solution. In our example parameters are constant during calculation process
and we got the space instead of tube.
This method is also very effective to analyze 2D arrays of parameters, projecting the
results into 2D diagram.
Application of this methodology is given as example of solution the problem of
internal rate of return in case of uncertain initial data. This model example was taken
from practice problem to be very actual for pension business in Russia today.
Key words: space of solutions, investment project, data analysis.
Многопараметрические задачи, встречающиеся в прогнозировании,
обычно решаются при помощи сценарного моделирования, в котором
выделяется несколько групп или сочетаний параметров. Такой набор
параметров, называется экспертной оценкой. В силу того, что набор сценариев
часто
ограничивается
стандартным
набором;
оптимистический,
пессимистический и базовый, число сочетаний параметров не велико.
1

dim@gazfond.ru
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Подобные расчеты, как правило, проводятся без обратных связей, поскольку в
этом случае необходимо корректировать экспертные оценки в процессе
расчетов, что невозможно. Поэтому в основном сценарное моделирование
сводится к технологии: “Что, если…?” Тем не менее, на практике часто
возникают вопросы, связанные с чувствительностью полученных результатов, а
так же с построением параметрических зависимостей полученных результатов
от исходных данных. Учитывая, что даже при незначительном наборе
параметров число возможных комбинаций может оказаться большим, получить
полное пространство решений не всегда возможно. Тем не менее, довольно
часто достаточно определить характеристики пространства решений
существенно меньшей размерности, поскольку важно знать зависимость или
степень влияния основных параметров, число которых ограничено. В
настоящее время решение многопараметрических задач сводится либо к
стохастическому моделированию, либо к нечетким динамическим моделям, в
которых поведение системы предлагается описывать ансамблем траекторий, с
заданной на нем мерой возможности, определяющей вероятность
существования траектории. Далее предлагается рассматривать ансамбль
траекторий, встречающийся в конкретных прикладных задачах и способы
анализа характеристик системы.
Одним из интересных направления многопараметрических задач
является анализ саморегулируемых систем, который сводится к анализу
устойчивости системы и определению критических сочетаний параметров,
переводящих систему в новое состояние. Определение области устойчивости
некоторой безразмерной комбинации параметров, а так же критические
значения этих комбинаций является одной из задач для данного подхода.
В рассматриваемом методе пространства решений предлагается
проанализировать возможные сочетания параметров и выбрав границы их
изменения, предполагая при этом равновероятное сочетание параметров,
находящихся внутри выбранных границ, рассмотреть все возможные решения,
в виде многомерной функции.
Рассмотрим, как можно увеличить размерность представления
результатов с помощью проекции на двумерную сетку. В качестве примера,
приведем задачу анализа эффективности инвестиционного проекта.
Рассмотрим модельную задачу расчета внутренней нормы доходности
финансового потока (рентабельности), который представляется в следующем
виде:
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n

S (i )

∑ (1 + int)
i =1

i

= 0,

где n – число периодов с момента начала проекта;
S(i) – сумма операции, с учетом знака;
int – внутренняя норма доходности (рентабельность);
Приведенное выше выражение часто встречается в методиках оценки
инвестиционных проектов и представляет собой балансовое уравнение между
суммой инвестированных средств S(0) при t(0)=0 и суммы обратного
дисконтированного потока платежей.
Для решения данного уравнения, которое не допускает точного решения,
применяется численный метод. В данном примере применяется наиболее
распространенный алгоритм, использующий метод Ньютона. В этом случае
итерационный процесс представляется в следующем виде:
n

int k +1 = int k −

∑ S (i ) * (1 + int
i =1

n

∑
i =1

k

)t (i ) / T

t (i )
* S (i ) * (1 + int k ) t ( i ) / T −1
T

В случае, когда поток S(i) – фиксирован, как это бывает, например, с
купонным доходом по облигациям, то значение уровня рентабельности
является фиксированной величиной.
На практике, части встречаются ситуации, когда нужно знать решение
приведенного уравнения в условиях неопределенности, когда заранее не
известны значения вектора S(i), i=0,n. В этом случае приходим к множеству
решений, зависящих от комбинации параметров, определяющих вектор S(i)
Проще всего анализировать данное множество при помощи двумерных сеток,
где по одной оси откладывается величина первоначальных затрат, а по другой
период, или количество операций финансового потока.
Рассмотрим модифицированное уравнение финансового потока, в
котором присутствуют как положительные, так и отрицательные операции в
течение срока проекта. Подобная ситуация, например, встречается в случае,
когда нужно учитывать административные расходы в течение срока
инвестиционного проекта. В таком случае уравнение преобразуется к
следующему виду:
n

∑ (α * r * S (i ) − C (i )) * (1 + int)
i =1

−i

= S 0 ( x ),
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На практике часто встречаются задачи, для которых значение S(i)
представимо в виде следующего рекуррентного соотношения:
S (i ) = S (i − 1) * (1 + r ) + W0 * (1 + wgr ) ( i −1)
C (i ) = C0 * (1 + wgr ) i −1

С(i) – введено для учета постоянных затрат
В результате полное решение представимо в виде многомерной
функции, зависящей от следующих переменных – уровня начальных затрат S 0 ,
уровня переменных затрат, процентной ставки r, начальной величины
дополнительной части обратного потока W 0 и ее темпа роста wgr, и
коэффициента C 0 , определяющего начальный уровень затрат, связанных с
администрированием.
В таблице 1 приведены значения переменных, применяемые в расчетах.
В качестве варьируемых параметров были выбраны – начальные затраты S 0,
которые изменялись в интервале от 5 до 15 и период времени, с момента
начала проекта от 0 до 25.
Таблица 1
Переменная
Начальное значение дополнительной
части дохода
Темп роста основной части дохода
(процентная ставка)
Темп роста дополнительной части
дохода
Доля дохода, учитываемая в расчетах
Постоянные затраты

Обозначение

Значение

W0

72

r

0.05

wgr

0.05

α

0.15
0

C0

На рис. 1 приведены изолинии уровня рентабельности, в зависимости от
величины начальных затрат, которые отложены по горизонтальной оси и
времени – вертикальная шкала. Область, закрашенная желтым цветом
показывает область убыточности. Рис 1. наглядно демонстрирует зависимость
рентабельности от срока проекта и уровня начальных затрат. Чем ниже эти
затраты и больше срок проекта, тем выше рентабельность
Предлагаемый метод удобен также и при анализе чувствительности
результатов. Так, при наличие постоянных затрат картина решения
значительно видоизменяется. На рис. 2 приведено решение в случае C 0 =2
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Двумерные сетки позволяют проанализировать сочетание двух
параметров. В случае, когда нужно оценить все пространство решений, можно
построить гистограмму значений рентабельности, рассчитанную во всем
диапазоне переменных. В качестве иллюстрации выберем четыре переменные,
которые приведены в таблице 2 и рассчитаем значения рентабельности для
шага 15 (число периодов с момента начала проекта).
Таблица 2
Название переменной
Темп роста основной части
дохода
Начальные затраты
Темп роста дополнительной
части дохода
Переменные затраты

Начальное
значение

Конечное
значение

r
S0

0.03
5

0.08
15

wgr
C0

0
0

0.05
2

Обозначение
переменной

Результаты расчетов приведены на рис. 3. Число отрезков разбиения
каждой переменной равно 30. Всего было рассчитано 30^4 =810 000 возможных
значений
рентабельности.
Математическое
ожидание
для
данного
распределения равно 24,6, дисперсия – 9,3.
Отличие от метода Монте-Карло заключается в том, что параметры могут
принимать любое значение из интервала, но затем их величина остается
фиксированной в течение всего расчетного периода. Данное ограничение
справедливо в случае, когда условия долго не изменяются, например,
изначально закреплены договором. Поэтому повлиять на результат, возможно
только на начальной стадии проекта. Также данный метод позволяет получить
среднюю характеристику по рынку для ряда компаний, которые используют
различную инвестиционную политику, определяемую уровнем начальных
затрат и администрирования.
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В докладе представлены результаты систематизации формализованных
моделей, используемых для прогнозирования кризисов в микроэкономических
системах.
На
основании
проведенной
систематизации
выделены
показатели, c помощью которых возможно спрогнозировать кризисы в
микроэкономических системах.
Ключевые слова: анализ, модель, кризис, система
The paper summarizes the results of systematic formal models used to predict crises
in microeconomic systems. Based on the systematization of indicators, with which it
is possible to predict crises in microeconomic systems.
Keywords: analysis, model, the crisis, the system
В системе антикризисного управления важное значение имеет
предсказание кризисов на предприятии. Кризисы на предприятии выражаются в
наступлении ситуации банкротства или максимального приближения к такой
ситуации (положению несостоятельности). На практике для прогнозирования
банкротства и несостоятельности используются формализованные и
неформализованные модели.
Формализованные

модели

базируются

на

финансовых

данных

и

включают оперирование расчетными коэффициентами. Несмотря на
априорную эффективность этих методов мы выделили следующие
существенные недостатки их использования:
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1)
предприятия, испытывающие финансовые трудности зачастую
задерживают публикацию своих отчетов;
2)
публикуемые финансовые отчеты не отражают реального
экономического положения предприятия в силу тех ограничений, которые
закладывает современная система бухгалтерского учета;
3)
анализируемые коэффициенты отражают различные стороны
деятельности предприятий, имеют разную направленность, а потому не дают
оснований для достоверных прогнозов.
Основной идеей создания моделей прогнозирования кризисов на
предприятиях является то, что по данным наблюдений тренда и поведения
некоторых коэффициентов можно делать прогнозы различной точности.
Представляется, что признаки ухудшения обстановки на предприятии, о
которых сигнализируют изменения коэффициентов, можно выявить на ранней
стадии развития предприятия, что позволит принять меры и избежать
значительного риска невыполнения обязательств и банкротства.
К ранним исследованиям поведения коэффициентов, предшествующего
краху предприятия относят работы А. Винакора (A. Winakor) и Р. Смитира (R.
Smitir), которые изучили 183 предприятия, испытывавшие финансовые
трудности на протяжении 10 лет. В результате ученые пришли к выводу, что
соотношение чистого оборотного капитала и суммы активов является одним из
наиболее точных и надежных показателей банкротства 1.
П. Фитцпатрик (P.J. Fitzpatrick) анализировал трех- и пятилетние тренды
13 коэффициентов у 20 предприятий, которые потерпели крах в 1900 – 1929 гг.
Сравнивая их с показателями деятельности контрольной группы из 19 успешно
действующих предприятий, он сделал вывод, что все анализируемые
коэффициенты в определенной степени прогнозировали крах. Вместе с тем,
оказалось, что наилучшими показателями несостоятельности являются
коэффициенты соотношения прибыли и чистого собственного капитала и
чистого собственного капитала и суммы задолженности 2.
К. Мервин (C. L. Merwin) изучил опыт 939 предприятий за период 1926 –
1936 гг. Проанализировав несколько основных коэффициентов, он обнаружил,
что три коэффициента были наиболее приемлемыми для предсказания
прекращения деятельности предприятия за 5 лет до наступления этого
события. К эти коэффициентам К. Мервин отнес: коэффициент покрытия,
отношение чистого собственного капитала к сумме активов и чистого
1

Winakor A., Smitir R. Changes in Financial Structure of Unsuccessful Firms. Bureau of Business
Research. USA: University of Illinois Press. 1935.
2
Fitzpatrick P.J. Comparison of the Ratios of Successful Industrial Enterprises with Those of Failed
Companies. Washington, DS: The Accountants Publishing Co., 1923; Fitzpatrick P.J. Symptoms of
Industrial Failures. Washington, DS: Catholic University of America Press, 1931.
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собственного капитала к сумме задолженности. Все они характеризуются
снижающимися трендами перед наступлением ситуации несостоятельности и
тем более банкротства и на протяжении всего исследуемого периода
показывают значение ниже нормального уровня 1.
В. Хикман (W. B. Xickman) сосредоточил свое внимание на исследовании
деятельности предприятий, которые испытывали трудности с выплатой
задолженности и банковских кредитов. Он тщательно изучил опыт выпуска
корпоративных облигаций за период 1900 – 1943 гг. и пришел к выводу, что
коэффициент покрытия процентных выплат и отношение чистой прибыли к
объему продаж оказались весьма полезными для прогнозирования
невыполнения условий выпуска облигаций 2.
В. Бивер (W. Beaver) применил более сильную статистическую методику,
чем его предшественники, и обнаружил, что финансовые коэффициенты
оказались полезными для прогнозирования банкротства и невыполнения
обязательств по облигациям по меньшей мере за 5 лет до наступившего
кризиса. Он также определил, что коэффициенты можно использовать для
четкого разграничения предприятий, которые приближаются к кризису и
избегают его, в значительно большей степени, чем это возможно при
случайном предсказании. Кроме того, одним из важнейших заключений
В. Бивера было то, что и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе
отношение потоков денежных средств к сумме задолженности было наилучшим
индикатором, способным представить наилучший прогноз наступления кризиса.
Далее следующими по важности В. Бивер предложил следующие
коэффициенты:
коэффициенты
структуры
капитала,
коэффициенты
ликвидности. Хуже всего прогнозируют кризисы на предприятии коэффициенты
оборачиваемости 3.
Особо выделяется среди формализованных моделей прогнозирования
кризиса на предприятии многокритериальная модель Эдварда Альтмана
(Edward I. Altman), предложенная им в 1968 г. Альтман первым предложил
использование мультипликативного дискриминантного анализа (multiplediscriminant analysis) для разработки модели прогнозирования кризиса на
предприятии с высокой степенью точности. Э.Альтман для разработки такой
модели обследовал 66 предприятий, из которых одна половина предприятий
обанкротилась за период 1946 – 1965 гг., а другая половина предприятий в этот
же период работала успешно. Он исследовал 22 аналитических коэффициента,

Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. М.: Финансы и статистика. 2006. С.112.
Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. М.: Финансы и статистика. 2006.С.108.
3
Beaver W.I. Financial Ratios as Predictors of Failure // Supplement to Journal of Accounting
Research. 1966. P.71 – 127.
1
2
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которые могли быть полезны для прогнозирования кризиса на предприятии. Из
этих показателей он отобрал пять наиболее значимых для прогноза:
1)
A - отношение собственных оборотных средств к активам (Working
Capital / Total Assets);
2)
B – отношение нераспределенной прибыли к активам (Retained
Earnings / Total Assets);
3)
C – отношение прибыли до уплаты налога и процентов к активам
(EBIT / Total Assets);
4)
D – отношений рыночной стоимости собственного капитала к
сумме кредиторской задолженности (Market Value of Equeity / Book Value of Total
Debt);
5)

E – отношение оборота к активам (Sales / Total Assets).

Из этих показателей Э.Альтман построил многофакторное регрессионное
уравнение 1:
Z = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 0,999E. (1)
Критическое значении индекс Z рассчитывалось Альтманом по данным
статистической выборки и составило 2,675. Сопоставление с этой величиной
расчетного значения индекса Z для конкретного предприятия позволяет
прогнозировать будущее на последующие 2 – 3 года. Если Z < 2,675 имеется
высокая вероятность наступления кризиса на предприятии; Z >2,675 положение
предприятия является устойчивым. Точность прогноза по модели Альтмана
является высокой и составляет порядка 95%.
Вместе с тем модель Альтмана имеет существенный недостаток – ее
можно применять только для предприятий, котирующих свои акции на
фондовых биржах, поскольку только для таких предприятий, возможно,
получить рыночную оценку стоимости капитала.
В 1978 г. была разработана модель Г. Спрингейта (Gordon L. V. pringate).
Он использовал мультипликативный дискриминантный анализ для выбора
четырех из 19 финансовых показателей, наиболее полно характеризующих
деятельность успешных предприятий и предприятий-банкротов. К таким
показателям Г. Спрингейт отнес:
1)
А – отношение собственных оборотных средств к активам (Working
Capital / Total Assets);
2)
В – отношение прибыли до уплаты налога и процентов к активам
(EBIT / Total Assets);

1

Altman E. Financial Ratios, Discriminate Analysis and the prediction of Corporate Bankruptcy //
Journal of Finance. 1968/ N 22 (September).
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3)
С – отношение прибыли до налогообложения
обязательствам (Profit before Taxes / Current Liabilities);
4)

к

текущим

D – отношение оборота к активам (Sales / Total Assets).

Из этих финансовых показателей Г. Спрингейт построил следующую
модель:
Z = 1,03A + 3,07B + 0,66C + 0,4D. (2)
Критическое значение Z для данной модели составляет 0,862. Точность
данной модели составляет 92,5% для 40 предприятий, исследованных
Г. Спрингейтом.
Американский экономист Фулмер (Fulmer) в 1984 году предложил модель,
полученную при анализе 40 финансовых показателей 60 предприятий – из них
30 успешных предприятий и 30 предприятий-банкротов со средней стоимостью
активов, равной 455 тыс. долл. США. Ключевыми показателями модели
Фулмера являются:
1)
V 1 - отношение нераспределенной прибыли к активам (Retained
Earnings / Total Assets);
2)

V 2 – отношение оборота к активам (Sales / Total Assets);

3)
V 3 – отношение прибыли до налогообложения к собственному
капиталу (Profit before Taxes / Equity);
4)
V 4 – отношение изменение остатка
кредиторской задолженности (Cash Flow / Total Debt);
5)

денежных

средств

к

V 5 – отношение заемных средств к активам (Debt / Total Assets);

6)
V 6 – отношение текущих обязательств к активам (Current Liabilities /
Total Assets);
V 7 – отношение основных средств к активам (Log Tangible Assets /
Total Assets);
7)

8)
V 8 – отношение собственных оборотных средств к кредиторской
задолженности (Working Capital / Debt);
9)
V 10 - отношение прибыли налогов и процента к уплачиваемым
процентам (EBIT / Interest).
Из этих показателей Фулмер построил следующую модель:
H = 5,528 V 1 + 0,212 V 2 + 0,073 V 3 + 1,270 V 4 – 0,120 V 5 + 2,335 V 6 + 0,575
V 7 +1,083 V 8 +0,894 V 9 – 6,075. (3)
Критическим значение H является 0. Фулмер объявил точность для своей
модели в 98% при прогнозировании кризиса в течение года и точность в 81%
при прогнозировании кризиса за период больше года.
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Заслуживает интереса и модель, разработанная под руководством
канадского специалиста Ж. Лего (Jean Legault), и рекомендованная для
использования Odre des comtables agrees des Québec (Québec CA).
При разработке этой модели были проанализированы 30 финансовых
показателей 173 промышленных компаний Квибека, имеющих ежегодную
выручку от 1 до 20 млн. долл. США. Ж. Лего использовал следующие
показатели для своей модели:
1)
А – отношение акционерного капитала к активам (Shareholders
equity + Net Debt Owing to Directors / Total Assets);
2)
В – отношение суммы прибыли до налогообложения и издержек
финансирования к активам (EBT + Financial Expenses / Total Assets);
3)
С – отношение оборота за два предыдущих периода к активам за
два предыдущих периода (Sales / Total Assets).
Модель Ж. Лего имеет вид:
CA-Score = 4,5913А + 4,5080В + 0,3636С – 2,7616. (4)
Критическим значением для CA-Score является показатель – 0,3.
Точность данной модели составляет 83%, но она может быть использована
только для прогнозирования банкротства промышленных предприятий.
Для усиления прогноза представленных формализованных моделей
можно трансформировать их результирующую в PAS – коэффициент
(Performance Analyses Score), т.е. коэффициент, позволяющий отслеживать
деятельность предприятия во времени.
PAS – коэффициент представляет собой относительный уровень
деятельности предприятия за определенный период времени, выведенный на
основе результирующего коэффициента формализованных моделей. PAS –
коэффициент находится в диапазоне от 1 до 100 и исчисляется в процентах.
Изучая PAS – коэффициент, как выше, так и ниже критического уровня,
легко определить моменты упадка и возрождения предприятия за
определенной период времени, а также соотнести возникающие риски
деятельности. «Рейтинг риска» определяется на основе проведения
статистических
наблюдений
изменения
результирующих
показателей
формализованных моделей. Если на протяжении определенного периода
времени результирующий показатель был отрицательным, то можно вынести
заключение о высокой мере риска, сопутствующего деятельности предприятия,
если, напротив, положительный, то риск был минимальным.
Кроме того, расчет PAS – коэффициента позволяет сочетать ключевые
характеристики отчета о прибылях и убытках и баланса в единое
представительское соотношение. Так, если предприятие получает большие
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прибыли, но имеет «слабый» баланс, то оно с помощью PAS – коэффициента
может быть сопоставлено с менее прибыльным предприятием, но имеющим
более «уравновешенный» баланс.
Такую особенность PAS – коэффициента можно использовать не только
для расчета финансовых рисков, связанных с деятельностью предприятия, но и
при рассмотрении возможностей условий заключаемых сделок на предприятии
с целью повышения результативности его развития.
На основании исследования представленных формализованных моделей
можно определить показатели, являющиеся индикаторами кризисных явлений в
микроэкономических системах (табл.).
Таблица: Матрица показателей, используемых для прогнозирования кризисов в
микроэкономических системах
Показатели
ЧОК
ЧП
СК
ОБА
ДС
ЗК
СОС
БП
Тек об
ОС
АК

А

СК

ДЗ

КЗ

Кр Об

ОБ пр

Тек об

Пр упл

Условные обозначения в табл.: ЧОК – чистый оборотный капитал; ЧП –
чистая прибыль предприятия; СК – собственный капитал; ОБА – оборотные
активы; ДС – денежные средства; ЗК – заемный капитал; СОС – собственные
оборотные средства; БП – балансовая прибыль; Тек об - текущие обязательства;
ОС – стоимость основных средств; АК – стоимость акционерного капитала; А –
активы; ДЗ – дебиторская задолженность; КЗ – кредиторская задолженность;
Кр Об - краткосрочные обязательства; ОБ пр – объем продаж; Пр упл – проценты
уплаченные.
Анализ
представленных
формализованных
моделей
позволил
заключить, что для прогнозирования кризисов в микроэкономических системах
можно выделить следующие показатели индикаторы: активы, чистая прибыль,
собственный капитал, денежные средства, кредиторская и дебиторская
задолженности.
В
заключение
подчеркнем,
что
использование
различных
формализованных моделей для прогнозирования кризисов на предприятиях
обусловлено необходимостью повышения эффективности и результативности
деятельности предприятия в условиях динамично меняющейся внешней среды.
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CHANGES IN REGULATION OF FINANCIAL MARKETS AND NEW
PARADIGM OF CORPORATE GOVERNANCE
Andrew Stolyarov
Higher School of Economics, Moscow, Russia

Abstract: This article is devoted to problems of new paradigm of corporate
governance. Past financial crisis revealed some questions of restructuring of financial
regulation. Reform of financial regulation is starting. It will include many topics:
appearance of central counterpart on derivatives markets, sharpening of
transparency of financial markets (derivatives, hedge funds, black holes and other
areas), elaboration of new requirements to capital of banks, possible introduction of
bank taxes, separation of principal trading of bank on financial markets and other
operations of banks, rebuilding of work of local and transnational financial regulators
and other problems. Probably, it will make financial system more stable. But
oppositely, it will increase costs of capital for corporations. Last year elaboration of
new paradigm of corporate governance became the urgent topic. Many problem,
connected with crisis of 2008, were related to short-term interests of planning of
management and investing, duration of management occupation, biasing of market to
short-term financial results of corporations, impossibility of bankruptcy of big
companies (too big to fail), privatization of profits and nationalization of losses of big
companies and so on. It makes new paradigm of corporate governance actual.
Прошедший кризис 2008 года поставил острые вопросы, связанные с
необходимостью реформы системы финансового регулирования. Это и
вопросы, связанные с повышением транспарентности финансовых рынков во
всех сегментах (деривативы, деятельность хедж-фондов, функционирование
альтернативных систем торговли), и вопросы, направленные на повышение
устойчивости банковской системы (повышение требований к капиталу банков,
ограничение торговли за свой счет на финансовых рынков, ограничение
бонусов руководства и привязка их к долгосрочных результатам, введение
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специального налога на банковские операции), координация деятельности
национальных и международных регуляторов.
За прошедшие после начала кризиса 2008 года два года произошло
восстановление финансовых рынков. Мировая экономика показывает «зеленые
ростки». Национальное бюро экономических исследований США констатирует
завершение рецессии. Китайская экономика растет с привычными до кризиса
темпами. Европейская и американская экономика сталкиваются с целым
ворохом проблем и «буксуют», но пока им удается избежать двойной рецессии.
Многие эксперты подчеркивают, что восстановление мировой экономики
носит пока неустойчивый характер. А рост на финансовых рынках больше
связан не с ожиданиями возврата к устойчивым темпам роста мировой
экономики, а прежде всего наличием (а может даже правильнее сказать,
ожиданием увеличения) большого объема ликвидности, присущего мировой
финансовой системы. Именно наличие большого объема денежных средств и
надежды на «азиатское чудо» и очередной этап количественного смягчения со
стороны ФРС не позволяют падать фондовым и товарным активам. В тоже
время на развитых рынках сохраняется «неопределенная неопределенность»,
как заметил Бен Бернанке. Банки, имея большой запас наличных, боятся
кредитовать. Корпорации показывают рекорд по наличию остатков на своих
счетах (по оценкам Ассоциации участников фондового рынка США), объем
наличных на счетах компаний, входящих в индекс S&P, приближается к 1,8
трлн. долларов, но при этом они не спешат расставаться с этими деньгами,
предпочитая дождаться определенности.
Прошедшие два года прошли при активном участии перспектив
формирования новой финансовой архитектуры. Эксперты говорят о
необходимости преодоления однополярности, моноцентричности мирового
финансового порядка, о том, что следует найти альтернативу доллару США как
мировой резервной валюте, о повышении роли развивающихся рынков в новой
финансовой архитектуре и их возможностей по влиянию на принятие решений в
международных финансовых организациях.
Что касается доллара, то многие эксперты согласны с тем, что на сегодня
роль доллара как главной резервной валюты сильно переоценена. Отсюда – и
попытки найти ему альтернативу, и те, или иные призывы вернуться или к
«золотому» или «товарному» стандарту, попытки внедрения региональных
резервных валют и другие варианты.
Но при этом понятно, что формирование альтернативы долларовому
стандарту возможно только в случае существенного изменения финансовой
архитектуры существующего миропорядка. Пока приходится говорить об
обратном. Исследования последних лет показывают усиление влияния
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«финансовых инвесторов» на динамику товарных активов. Так, Montier James
(GMO) пришел к выводу, что корреляция доходов от хедж-фондов,
придерживающихся разных типов инвестирования, возросла с 0, 3 в 2003 до 0,8
в 2009 году. Столь сильный рост корреляции связан с ростом глобализации
финансовых рынков, увеличением мобильности капитала, усилением роли
финансовых инвесторов, недостатком инвестиционных инструментов и
отсутствием альтернативы.
Кризис 2008 года поставил на повестку дня вопрос о создании новой
системы регулирования финансовых рынков. Многие заговорили, что грядущая
реформа финансового рынка по своим масштабам и последствиям
сопоставима с реформой 30-х годов в США, когда по сути дела была создана
современная система регулирования финансовых рынков и Великой
Модернизацией в 80-ые годы 20 века, когда происходила последовательная
либерализация национальных и международных рынков капитала. Прошедший
кризис показал необходимость «перезагрузки капитализма «(Анатолий Калетски
назвал это «капитализм 4.0»). При этом можно отметить, что в долгосрочной
перспективе государственное регулирование похоже на маятник. Как правило,
после кризиса регуляторы и эксперты, напуганные последствиями очередной
разрушительной волны финансового кризиса, вынуждены принимать меры и
ужесточать регулирование. Но через какое-то время становится понятным, что
слишком жесткое регулирование повышает издержки компаний по привлечению
свободных денежных средств на рынке капитала и это приводит к
необходимости ослабления мер государственного регулирования.
Предыдущий кризис на фондовом рынке США завершился принятием
акта Оксли-Сарбайнеса в 2002 году. Этот акт ввел жесткие санкции (вплоть до
уголовных за фальсификацию финансовой отчетности), повысил требования по
раскрытию информации и ввел новые формы отчетности, потребовал наличия
в Совете директоров корпорации независимых директоров, попытался частично
преодолеть конфликт интересов (запретил совмещение функций аудитора и
консультанта для аудиторских компаний, андеррайтера и консультанта при
первичном публичном размещении акций). Принятие данного акта повысило
доверие инвесторов к американскому фондовому рынку, но одновременно
привело к повышению издержек для корпораций на рынке капитала. Это
привело к резкому росту затрат, связанных с предоставлением отчетности
публичных компаний на рынке, сокращению числа публичных компаний на
рынке, делистингу, проигрышу доли на мировом рынке первичных публичных
размещений.
Пока сложно говорить о полноценной реформе финансового сектора. Но
уже очевидны основные направления этой реформы. Это прежде всего
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наведения порядка на рынке производных, на рынке CDS (кредитно-дефолтных
свопов), повышение прозрачности этого рынка, появление центрального
контрагента на этом рынке. Очевидно, произойдет усиление давления на банки.
Здесь речь идет о повышении требований к собственному капиталу,
определенном ограничении торговли за свой собственный счет (так
называемое «правило Волкера»), возможном введении налога на банковские
транзакции, повышении ответственности кредиторов и акционеров банка за
рискованные операции банка, даже возможен частичный возврат к делению
банков на коммерческие и инвестиционные (хотя здесь надо отметить, что
формально в США сегодня нет «чистых» инвестиционных банков). Очевидно,
будет усилен контроль и на рынке хедж-фондов. Возможно введение
обязательности их регистрации и точно речь идет о повышении прозрачности
их функционирования. Вообще, вопрос транспарентности и прозрачности
деятельности – он один из самых острых. Так, многие регуляторы обращают
внимание на деятельность альтернативных систем торговли (так называемых
«черных дыр» (black holes), влиянии высокочастной торговли на
ценообразование на финансовых рынках. Очевидно, речь зайдет о повышении
в целом роли финансовых регуляторов, о преодолении сегментации в
регулировании финансовых рынков и о повышении координации деятельности
национальных регуляторов, создании системы наднациональных регулирующих
и консультационных органов. Отдельная тема будет связана с возможной
реформой рейтинговых агентств, их неоднозначной ролью, которую они
сыграли в период разрастания финансового кризиса.
Во многом столь сильные последствия финансового кризиса связаны с
ростом «финансовой экономики». Финансовый сектор в развитых странах
достиг небывалых размеров. Так, в Великобритании финансовый сектор давал
почти 10% британского ВВП. В США на компании финансового сектора
приходилось 25% капитализации всего фондового рынка и свыше 40% прибыли
корпораций, входящих в индекс S&P500. При этом в странах с четко
выраженной «рыночной моделью» существенно изменилась роль банков.
Основные доходы последние стали получать не от кредитовании
корпоративных клиентов (для последних появилась вполне реальная
альтернатива в виде рынка корпоративных облигаций), а от розничного
кредитования и непроцентных доходов (то есть доходов, связанных с торговлей
на финансовых рынках). Очевидно, среди регуляторов и экспертов будет много
дискуссий об оптимальных размерах «финансовой экономики» и ее влиянии на
реальный сектор.
Относительно последствий принимаемых сегодня мер по изменению
системы государственного регулирования финансового рынка встает много
вопросов. Они связаны как с трактовкой тех или иных положений, так и
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созданием механизма правоприменения (enforcement). Кроме того, понятно, что
реформа финансового сектора будет по-разному протекать в разных странах,
исходя из наличия конфликта интересов, разной лоббирующей силы
финансовых посредников и банков, разных правовых систем и сложившихся
систем регулирования.
Опять-таки пока сложно говорить об оценке влияния этих перемен на
эффективность функционирования реального сектора. С одной стороны,
внедрение новой системы финансового регулирования должно повысить
надежность финансовой системы, но в тоже время может привести к резкому
росту затрат корпораций на привлечение денежных средств на рынках
капитала. Очевидно, что в этом направлении открывается большое окно для
многочисленных исследований.
Но пока незаслуженно в стороне остается еще один круг вопросов,
требующих рассмотрения и обсуждения. Кроме мер, связанных с изменением
системы государственного регулирования, встает проблема изменения
парадигмы корпоративного управления. Прошедший кризис показал
необходимость изменения системы стимулов и мотивации менеджмента
корпорации в рыночной экономике.
Как уже было отмечено выше, акт Оксли-Сарбайнеса повысил
ответственность менеджмента за полное и своевременное раскрытие
информации, были приняты меры по повышению административной и
уголовной ответственности, проведен ряд показательных процессов над
руководителями крупнейших корпораций. Отдельным пунктом стоял вопрос о
мерах по стимулированию менеджмента (использование опционов).
Но очевидно, что этих мер недостаточно. Можно выделить несколько
проблем, над решением которых в ближайшее время будут думать регуляторы
и эксперты. Первая проблема связана с резким изменением срока
инвестирования. Ориентация на рыночную модель приводит к тому, что
менеджеры в большей степени ориентируются на краткосрочные финансовые
показатели корпораций. Это совпадает с падением сроком инвестирования.
Так, Уоррен Баффет отмечает, что средний срок инвестирования в акции
рядовым американским инвестором упал с 3 лет до полгода. Отсюда – и
проблема опционов для менеджмента компании, ориентированная на
краткосрочный рост курсовой стоимости компании. В итоге встает вопрос о том,
как повысить долгосрочность инвестирования. Сделать это административным
путем достаточно. Такие экзотические методы, как лишение дивидендов
акционеров, владеющих акциями меньше года (предложение Уоррена
Баффета), вряд реальны. Кроме того, надо учесть факт увеличения роли
125

высокочастотной торговли, которая по отдельным оценкам, может достигать от
50 до 60% объемов торговли.
С этой же проблемой связано и резкое увеличение сроков
«оборачиваемости» менеджмента корпораций, сокращение сроков их работы в
отдельных компаниях. Это тоже приводит к тому, что они в большей степени
становятся ориентированными на текущие краткосрочные цели. Отсюда
неслучайны попытки регуляторов ввести налоги на бонусы руководителей
финансовых компаний, попытки привязать оценки эффективности их
деятельности к долгосрочным результатам компаний. Но пока не очень понятен
механизм создания такого стимулирования.
В качестве примера можно привести результаты американских компаний
за последние два года. Корпорации показывали отличные финансовые
показатели, что толкало котировки этих компаний вверх. Но дело в том, что в
значительной степени эти финансовые показатели были достигнуты за счет
снижения издержек (прежде всего связанных с сокращением рабочего
персонала). Но это же приводит к крайне низким темпах восстановления рынка
труда и непонятным перспективах американской экономики в долгосрочной
перспективе. Поскольку американская экономика в значительной степени
зависит от роста потребительского спроса.
Другой вопрос, который возникает при оценке тем вопросов, которые
сегодня связаны со сменой парадигмы корпоративного управления, связан с
тем, кто реально управляет компанией и кто отвечает за убытки.
«Менеджериальная революция», о которой писал еще Миллз, во многом
совершилась, особенно, если речь идет о крупных транснациональных
компаниях. Высокая доля акций в свободном обращении, большая
капитализация часть делают нереальным «смену власти». В тоже время
увеличение масштабов бизнеса таких компаний ставит вопрос о невозможности
банкротства таких компаний (too big to fail) и вопрос о правомерности выплат
бонусов менеджерам компаний, которые могут их довести до банкротства. Ведь
бонусы получают менеджеры, а убытки компаний «национализируются» за счет
государственного бюджета, за счет налогоплательщиков. Рост таких
непотопляемых компаний (а в финансовом секторе США и Европы) ставит
вопрос о том, что необходимо проработать механизм банкротства этих
компаний или поставить вопрос о правомерности выплат, о мерах
ответственности менеджмента за свои действия.
Отдельный вопрос связан с оценкой такого явления как резкий роста
влияния государства в экономике. Последствиями кризиса 2008 года стало не
только резкое увеличение доли государства в рыночной экономике, но и
«ползучая национализация» крупнейших компаний, причем не только на
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развивающихся, но и на развитых рынках. Очевидно, что рано или поздно
государству придется уходить с завоеванных высот, причем не только путем
продажи пакетов акций, но и путем снижения своего влияния. Это, в частности
предполагает
снижение
объема
рынка
государственных
облигаций
(чрезмерный рост в последние года - это новая мина замедленного действия,
которая заложена нынешним кризисом). Рост дефицитов бюджета в условиях
замедленного экономического восстановления может поставить новые острые
вопросы о перспективах долгосрочного экономического роста.
Наконец, интересный вопрос связан с дивидендной доходностью акций и
доходностью по государственным облигациям. В последние десятилетия
инвесторы мало внимания обращали на дивидендную доходность по акциям, в
большей степени ориентируясь на рост курсовой стоимости. В тоже время
консолидация рынка в этом году и поведение цен на рынке казначейских
облигаций поставили вопрос о возврате к дивидендным акциям. Надо сказать,
что на американском фондовом рынке в последние полгода сложилась
уникальная ситуация. Происходит последовательное снижение доходности
американских государственных облигаций, что говорит о том, что значительная
часть участников торговли настроена на дефляцию и как минимум повторение
рецессии. Но при этом это снижение сопровождается консенсусом по поводу
неизбежного нового витка количественного смягчения и наличия большого
объема ликвидности, что позволяет операторам рынка акций вести игру на
повышение. Долго так продолжаться не может.
Итак, можно придти к некоторым выводам. Очевидно, что многие
проблемы, вызванные кризисом 2008 года, все еще не решены. Финансовый
рынок стоит на пороге серьезной реформы, которая затронет все аспекты и все
сегменты финансового рынка. Это может повысить надежность финансовой
системы, с одной стороны, а, с другой, поднять стоимость привлечения
капитала на рынках, что затормозит мировой экономический рост. Отдельной
проблемой, связанной с реформой, является необходимость изменения
парадигмы корпоративного управления. Хотя пока эта проблема и не оказалась
в центре внимания экспертов и регуляторов.
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DISCOUNT FACTOR IN ANALYST’S NOTES IN RUSSIAN CAPITAL
MARKET (37 ANALYTICAL TEAMS). TESTING PREDICTED BETA
WITH LIQUIDITY ADJUSTMENT
Tamara Teplova
HSE – State University, Russia, Moscow
Abstract. We review 187 research papers 1 of 37 financial analysts in Russian capital
market on 2000-2010 time horizons with question: “How analysts choose discount
factor in DCF construction for calculation fair market value”. 96% of the analysts that
justify the DCF construction on Russian capital market use CAPM. The present paper
assesses the CAPM predicted beta coefficient which is employed by a number of
Russian investment companies in the calculation of a discount rate for future cash
flows valuation. A shift from the historical to the predicted beta coefficient is due to
low marketability of the majority of Russian stocks which results in rather low
historical beta coefficients obtained by regressing on historical data. The paper
assesses a new method of calculating the beta coefficient suggested by Aton
Investment Company which dismisses company’s industry-specific characteristics
while accentuating company’s size (measured by market capitalization) and liquidity
(measured by the free-float coefficient). The sample size is 72 Russian stocks traded
on the Russian Trading System (RTS) Stock Exchange. The sample period is from
2007 to the first half of 2008.
Key words: CAPM, historical beta, free-float, adjusted beta, discount for lack of
marketability, predicted beta adjusted for liquidity.
JEL Classification: G12, M21

How analysts choose discount factor in DCF construction for calculation
fair market value
There are some 2 interesting papers that investigate practice of choosing
discount risk factors for DCF construction in assets valuation and capital budgeting.
We review 187 research papers (analyst notes) of 37 financial analysts (sellside) in Russian capital market on 2000-2010 time horizons with question: “How
analysts choose discount factor in DCF construction for calculation fair market value”.
96% of the analysts (in 180 research papers) that justify the DCF construction on
1 Equity researches of investment analysis, analytical notes (Appendix Pict. 2)
2 Poterba J., L.H.Summers A CEO Survey of US Companies’ Time Horizons and Hurdle Rates, Sloan
Management Review, V.37, 1995; Sabal, J., The Discount Rate in Emerging Markets: A Guide,
Journal of Applied Corporate Finance, 2004; Pereiro, L.E, The Practice of investment valuation in
emerging markets: Evidence from Argentina, Journal of Multinational Financial Management, 2006
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Russian capital market use CAPM with different modification of market risk premium
and beta factor. One example – ATON LLC note “Sollers: Shifting up a Gear” 1.

In different analysts notes we find betas from regressions (OLS beta or raw
beta), modification regression betas from common databases (Yahoo Finance,
Google Finance, Bloomberg, Damodaran Website, Value Line, Thomson Reuters,
DataStream, Morningstar, Capital IQ, Compustat) and also common sense (intuitive)
betas.
The majority of Russian investment companies and investment departments of
banks employ DCF for computing a target price 2 and refer to CAPM when
determining the required rate of return on equity. “Evaluating a company on the basis
of Discounted Cash Flow is our preferable method of estimating a target price of all
Russian companies.”3
Problems in application of CAPM in emerging capital markets
It is common practice to estimate the target stock price within the DCF method
using the single-factor CAPM where the beta coefficient is the only measure of the
investment risk. The single-factor equilibrium Capital Asset Pricing Model (CAPM) of
the rate of return on equity and equity risk premium (ERP) remains the most popular
one for determining a discount rate which is further used in calculating the equity
(company) fair price by the Discounted Cash Flow method (DCF). CAPM implies that
1

15 June 2010, Bloomberg code - SVAV RU
There have been studied and compared reports (research notes on computing the equity
fundamental price) of 37 analytical teams, including those from Russian banks (the Bank of Moscow,
Gazprombank, VTB Bank, Uralsib), investment companies (Troika Dialog, Veles Capital, Renaissance
Capital, Aton, Zerich Capital Management), financial boutiques (RMG Securities) as well as from
Russian branches of global investment companies (UBS, CitiGroup, Merrill Lynch, Deutsch Bank) –
Appendix, Pict.2.
3
Analytical note by Aton, Oct. 10, 2002.
2
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the required rate of return on equity and ERP can be thought of as depending upon 3
parameters: the risk-free rate, the market risk premium (MRP), and the beta
coefficient representing equity systematic risk. The first two parameters are shared
by the whole market; the third one is an equity-specific parameter. Most historical
beta coefficients range globally from 0.4 to 1.8, with the lowest values attributed to
the power and food industries and the largest values attributed to high-tech
companies. Empirical data suggests that a company’s beta tends to 1 over time
since, with grow and diversification of that company, many of the corporate
governance, operational and financial risks decrease. The fact substantiates the use
of an adjusted beta. Practitioners frequently use Blume-adjusted beta

β adj = 0,67 ⋅ β raw + 0,33 ⋅ 1
where β raw and 1 are the raw (historical) and predicted beta coefficients
respectively, 0,67 and 0,33 are weighs. Another way is to equal beta to one
(beta=1) 1.
Pablo Fernandez 2: «We report 2,510 answers from professors from 65
countries and 934 institutions. 1,791 respondents use betas, but 107 of them do not
justify the betas they use. 97.3% of the professors that justify the betas use
regressions, webs, databases, textbooks or papers (the paper specifies which ones),
although many of them admit that calculated betas “are poorly measured and have
many problems”. Only 0.9% of the professors justify the beta using exclusively
personal judgment (named qualitative, common sense, intuitive, and logical
magnitude betas by different professors). We all admit that different investors may
have different expected cash flows, but many of us affirm that the required return
should be equal for everybody: That is a kind of schizophrenic approach to
valuation.»
Some modifications into the computation of the required rate of return on
equity and ERP have been suggested in order to protect interests of foreign
investors. They primarily take account of the existence of barriers to the free
movement of capital which results in segmentation of local markets, impossibility of
portfolio’s regional diversification, and brings about a compensational claim by
foreign investors in the form of country-specific risk premium 3. As a rule, these
premium adjustments to global CAPM are introduced into the market parameters:
1

Fernandez, Pablo and Vicente J. Bermejo. Beta = 1 Does a Better Job than Calculated Betas, May
19, 2009, Working Paper Series, SSRN - “Beta = 1 works better than calculated betas. Not
surprisingly, Adjusted betas (0.67 calculated beta 0.33) have higher correlation than calculated betas.
But Adjusted betas have lower correlation than beta = 1.”
2
Fernandez, Pablo. Betas Used by Professors: A Survey with 2,500 Answers, Sept. 2009, Working
Paper Series, WP IESE Business School, WP-822, SSRN
3
A review of most commonly used ways of determining country risk premium is given in chapter III of
T.Teplova’s monograph “Investment Mechanisms of Enterprise Value Maximization”,
http://www.cfin.ru/management/strategy/classic/investment_risks.shtml.
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risk-free rate or ERP. A. Damodaran’s model suggests considering companies’
different extent of vulnerability to country risk through a special lambda coefficient
while the beta coefficient as a measure of equity systematic risk is not challenged. It
should be noted that even in the absence of capital markets segmentation (country
risk premium equals zero) there still remain problems in using CAPM parameters in
their originally defined terms.
The first problem is that of a mismatch of the actual distribution of stock
returns to the normal distribution. Research conducted in many markets reveals that
the actual distribution is quite featured with skewness and kurtosis. Also, investors’
expectations drift away from the established view on the behavior of stock returns.
Analysts suggest solving the problem either by using a one-sided beta coefficient or
by using malty-factor models containing parameters which reflect skewness (gamma
coefficient) and kurtosis (delta coefficient).In some cases this innovation does help to
increase the explanatory power of the asset pricing models1.
The second problem relates to insufficient liquidity of stock (lack of
marketability) in emerging markets which makes unfeasible using the beta coefficient
obtained by regressing on historical data. The historical betas for low liquidity stocks
prove to be sufficiently less than 1 (that can easily be seen from Table 7 for Russian
public companies and its stocks). A solution to this problem frequently employed in
practice consists in replacing such beta with a more reliable beta of a similar but
highly liquid company. This is a so called “increasing beta” method that takes account
of a difference in financial leverage between the company considered and a similar
company. Financial leverage adjustment implies that ceteris paribus highly leveraged
companies are supposed to have betas of higher magnitude. It comes from the fact
that in the process of composing asset portfolio to diversify capital the remaining
systematic risk comprises both operational and financial non-diversifiable
components. That is, financial risk cannot be fully diversified.
However, the method contains a serious limitation. It does not take into
account liquidity risk of an asset. It actually implies that the required rate of return on
investment into highly liquid and low liquid companies from the same industry and
with the same financial leverage will be similar. Common sense suggests that this
simplification is too strong and the investor’s acceptance of liquidity risk must be
counterbalanced by an additional premium. This hypothesis has been tested in a
number of developed and emerging markets and has proved to be feasible. In all the
studies the low liquidity premium was introduced into the asset pricing model in the

1

The results of testing models with a one-sided systematic risk parameter as well as with skewness
th
and kurtosis parameters on a sample of Russian stocks were reported by T.Teplova at the 11
International Conference of The State University – Higher School of Economics held on April 6-8,
2010.
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form of an additional parameter 1. For instance, the Amihud & Mendelson paper
(1986)2 confirms statistically significant positive correlation between the expected
return and the relative bid-ask spread.
A complicated aspect, when accounting for liquidity, is to determine the level
of stock liquidity. As a rule an investor is able to obtain information about the liquidity
level of one or another stock (for instance, differentiation of stocks traded on an
exchange on the basis liquidity). In empirical research the liquidity level is measured
according to one of the four following ways (in a descending order of preference): 1)
relative bid-ask spread 3, 2) share turnover, 3) share free float, 4) number of days with
zero trading volume and exchange turnover 4. Empirical research gives evidence that
companies, whose liquidity measured by one of the four abovementioned ways is
low, have higher expected rate of return, that is, the hypothesis of liquidity risk
premium holds. At the same time illiquid companies have a discount in multipliers (for
example, EV/EBITDA, reported by the Valmetrics analytical group 5).
According to the relative bid-ask spread measure of liquidity in the Russian
market there are both highly liquid companies (1% for Lukoil and Tatneft, 1.5% for
Sberbank and Rostelecom in 2002) and rather illiquid companies (8% foe Severstal,
4.4% for Avtovaz, 4% for Baltika).
A number of Russian investment banks employ an alternative approach to
accounting for stock low liquidity when setting a discount rate in the calculation of the
fundamental price. The approach is described in Aton’s analytical note of 10 October,
2002. Its application is also mentioned in some analytical reports in 2008-2010 6. An
analytical group headed by T. Teplova 7 has tested on a sample of Russian
companies the feasibility of the given approach with respect to its predictive power
and its goodness of fit to the actual stock returns behavior and has conducted a
1

See, for example, Stoll, Hans R., Whaley, Robert E. Transaction Costs and the Small Firm Effect.
Journal of Financial Economics 12 (1983),p. 57-59.
2
Amihud, Y., Mendelson, H. Asset Pricing and Bid-Ask Spread. Journal of Financial Economics 17
(1986), p.223-249.
3
Data on the relative bid-ask spread is available from some financial databases. Alternatively, the
daily relative bid-ask spread can be computed by subtracting the bid price from the ask price available
at the end of the trading session and dividing by the bid and ask average. The relative bid-ask spreads
for other time intervals are computed in a similar way. Increasingly lower values of the relative bid-ask
spread indicate increasingly higher levels of liquidity.
4
Along with other measures of liquidity this one is used in the Hearn & Piesse study “Sector Level
Cost of Equity in African Financial Markets” (2009). It is an indicator of the “price empty dynamics” and
is computed by dividing the accumulated daily price change (summing up the absolute values of all
positive and negative price changes) by the corresponding daily trading volume. The higher the
indicator is the lower the liquidity level is. Thus, if a considerable price movement of a stock is not
accompanied by a sufficient (that is, it results mostly from speculative activity) such asset is not liquid.
5
Industry Illiquidity Discount Report (IIDR), Valmetrics, 2006.
6
For example, the Bank of Moscow report on WBD of 1 April, 2010 or on ferrous metallurgy of 5 April,
2010.
7
The test has been conducted by T.Teplova, V.Rodina, E.Platonov, A.Smolina, K.Efimov as a part of
a research project at the Research & Training Laboratory of Financial Markets Analysis of the Faculty
of Economics of the State University – Higher School of Economics (www.fmlab.hse.ru).
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comparative analysis of the given approach and models with historical and adjusted
beta coefficients available from some popular financial databases (Bloomberg,
Reuters).

Aton’s approach to the calculation of the predicted beta coefficient for
Russian companies
In order to calculate the cost of equity k e Aton employs the traditional CAPM
specification with some modifications described below:

where r f is the risk-free rate, (Russia’s 2030 Eurobond offer quote by Aton), β
is the beta coefficient, r m – r f is the market risk premium. “For estimating the market
risk premium for the Russian market in April 2002 we devised the following
methodology. We suggested that the standard market risk premium in the developed
markets amounted to 3,5%. That corresponds to various estimates for the positive
spread between the return on the US’ main market index (including dividends) and
return on the Treasury Bonds for period 1927-2002. We compared the average
volatility of the RTSI index with the average volatility of the S&P 500 index which,
broadly speaking, represent all developed markets. We define volatility to be the
standard deviation of the daily RTSI changes for any 12-month period. The volatility
in the Russian market is 1,45-fold greater than the volatility in the developed markets.
Hence, the market risk premium for the Russian market amounts to 5,08%.”
Further on the analytical note considers two problems of calculating the
historical beta coefficient for the Russian market. First, it does not take into account
the existence of financial leverage. This problem is illustrated by the comparison of
two Russian companies, Surgutneftegas and Lukoil, which have similar shares in
RTSI (about 17%) and similar trading volumes in 2001-2002 ($20-30 millions) but
considerably differ in the magnitude of financial leverage, which in case of
Surgutneftegas equals nearly zero. Second, due to low liquidity of the majority of
Russian companies there is a mismatch between the historical beta coefficients and
the actual risk level. For instance, the Avtovaz beta at the end of September 2002
amounted to 0,52 (for one-year sample period) which can hardly be explained by the
Avtovaz low operational risk (betas for similar foreign companies exceed one) and is
more likely due to its low liquidity.
One cannot admit that the beta coefficient obtained by regressing on historical
data does not fully reflect financial risk. Since the regression is performed on stock
returns the obtained beta coefficient is supposed to reflect corporate governance,
operational, and financial risks. Thus, it is not quite correct to compare
Surgutneftegas and Lukoil; they have different operational risks (that can be seen in
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their cost/income structure) and different corporate governance risks that being
reflected in both stock’s volatility and stock’s beta.
In Aton’s view one of the key considerations in the determination of the
predicted beta coefficient is company’s size. Aton’s analysts refer to the research
conducted by Barra Investment Risk Management Company which review estimates
for the size premium on a yearly basis. Its change ranges from 0 to 5% in the
developed markets. Empirical research reveals that large diversified companies have
betas approaching 1. That is Aton’s suggested benchmark for Russian large highly
diversified companies. Aton’s approach implies considering two factors: liquidity
measured by the free float coefficient (FF) and company’s size by the market
capitalization (both common and preferred stock). The values of the beta coefficients
thus defined range between 1 and 2 (see Table 1).
Table 1. Aton’s (ATON LLC) intermediate predicted beta coefficients accounting
for liquidity and company’s size
Average yearly market capitalization in the US dollars (common
βU
and preferred stock)
> 500
1
250-500
1,25
100-250
1,5
50-100
1,75
< 50
2

By this approach the beta coefficients of most Russian blue chips and highly
liquid Russian second-tier companies (not yet adjusted for the financial leverage) are
either 1 or 1.25 while the beta coefficients of less liquid companies assume larger
values (see Table 2).
Table 2. Historical betas and Aton’s predicted beta as of 30 September, 2002
Companies
Blume-adjusted historical betas computed from Aton’s intermediate
the daily closing quotes for the last 12 months
predicted beta (β U )
available from Bloomberg
Lukoil
1,05
1
Gazprom
0,87
1
Surgutneftegas
1,14
1
Sberbank
0,82
1
Baltika
0,11
1,5
Avtovaz
0,72
1,5
MGTS
0,53
1,75
Aeroflot
0,66
1,75

To account for the financial leverage the following formula is applied:

For example, the predicted beta coefficient adjusted for the financial leverage
for Gazprom in 2002 equaled 1 * (1 + 0.91) = 1,91 since its debt-to-asset ratio
amounted then to 47,7%. With the risk-free rate equal to 10,2%, the market risk
premium in the developed markets equal to 3,5%, and the volatility of the Russian
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market relative to that of the developed markets equal to 1,45 the required rate of
return on Gazprom’s equity is
k e = 10,2% + 1,91 ⋅ (3,5% ⋅ 1,45) = 19,9%
Aton’s approach to calculating the beta coefficient is far from being
unambiguous. In addition, the formula for calculating the required rate of return on
equity suffers from a double-counting trap: country risk premium is counted for in
both the risk-free rate and in the market risk premium. Empirical studies of emerging
markets (for example, by Godfrey & Espinosa (1996)) confirm the infeasibility of this
calculation. To avoid double counting requires an introduction of a correction
coefficient which can be specified as (1 - R2), where R2 is the coefficient of
determination in a regression equation of the rate of return on the local market and
the country default spread which is calculated as a difference in the rate of returns on
the RF government securities and on the global market.

Testing several beta specifications in the Russian market
The test of feasibility and the comparative analysis of 3 beta specifications
have been done for Russian stocks listed on RTS for year 2007 which is regarded as
a rather stable and low volatile period of the Russian stock market development. The
3 beta specifications considered comprise the raw (historical) beta obtained by
regressing on weekly data for a one-year period, Blume-adjusted beta, and Aton’s
beta accounting for the liquidity and financial leverage risks. Also, a test on the
predictive power of the 3 approaches to calculating the cost of equity has been
performed for year 2008 on the whole and the first (pre-crisis) quarter separately. The
research is done in 10 steps.

Step 1
The 2007 dollar market capitalization was calculated for companies enlisted
on RTS (both common and preferred stock) by averaging dollar market capitalization
available on the last trading day of each quarter (see Table 3). The price of each
stock was calculated either as the average of the maximum and minimum traded
prices or (in case of no trading on that day) as the average of the bid and ask prices.
Table 3. The 2007 market capitalization (common and preferred stock)
Code
AFKS
AFLT
AKRN
ARHE
ARHEP

Name
Sistema, cs
Aeroflot, cs
Akron, cs
Arkhener-go, cs
Arkhener-go, ps

Market Cap,
USD
(30/03/2007)
11531750000
3146742478
1120658600
87472490
21107232

Market Cap,
USD
(29/06/2007)
11580000000
3131937963
1120658600
94333077
18292934

Market Cap,
USD
(28/09/2007)
13124000000
3331848897
1144502400
85757343
15865603

Market Cap,
USD
(28/12/2007)
16004139000
4109280306
2392328092
103080326
19383475

2007 Average
Market Cap
13059972250
3429952411
1444536923
92660809
18662311
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Step 2
The free float coefficients (FF) were obtained for each sample company from
RTS. One of difficulties in the practical implementation of Aton’s approach consists in
discrepancy in the FF estimates by various analysts. As seen in Table 2 of the
Appendix the RTS and MICEX 2007 free float estimates differ to a large extent.

Step 3
The 2007 average free float market capitalization (common and preferred
stock) was obtained by multiplying the 2007 average market capitalization of a stock
by its free float coefficient (see Table 1 of the Appendix, Column 3).

Step 4
The 2007 average financial leverage was computed for each sample company
(see an example in Table 4). A simplification was made to the computation by
applying the book value of equity (the RAS Statement 1, raw 490 “Capital &
Reserves”) and by adding up long-term and short-term debt. For a more correct debt
specification one should have determined regularly employed short-term debt with
paid interest; however that kind of data was unavailable.
Table 4. An example of the financial leverage computation (debt/equity ratio) for a number
sample companies for 2007
Long-term
Short-term
Financial
Code
Name
Equity Capital
Debt
Debt
Leverage
AFKS
Sistema
482092399
9982187
22149833
0,07
AFLT
Aeroflot
30441623
88758
14341176
0,47
AKRN
Akron
22648657
6158993
1678608
0,35
AVAZ
Avtovaz
57421
18746
54528
1,28
BANE
Bashneft
76348745
86346
7173178
0,10
BEGY
Bashkirenergo
34754297
1535454
4900323
0,19
BLNG
Belon
5691127
5162280
5919217
1,95
CHMF
Severstal
305972432
25065977
24809446
0,16
CMST
Komstar
74008026
27193794
1013602
0,38
CNTL
Central Telegraph
1253462
1968548
1063402
2,42

Step 5
RTSI weekly returns were computed as the normalized difference between the
average of the maximum and minimum quotes on the fixed days separated by a
weekly interval (see Table 5). Stock weekly returns were computed in a similar way
with the average of the maximum and minimum traded price or (in case of no trading
on that day) with the average of the bid and ask prices.

137

Table 5. An extract from the RTSI weekly returns time series
DATE
15.01.2007
22.01.2007
29.01.2007
05.02.2007
12.02.2007
19.02.2007
26.02.2007
05.03.2007
12.03.2007
19.03.2007
26.03.2007
02.04.2007
09.04.2007
16.04.2007

RTSI HIGH
1879,86
1886,76
1904,67
1927,06
1905,30
1934,99
1971,35
1818,28
1829,77
1915,42
1953,56
1947,97
2001,59
2008,71

RTSI LOW
1798,45
1819,93
1800,59
1878,86
1827,05
1893,20
1772,92
1701,80
1750,06
1825,80
1907,59
1914,85
1946,95
1915,36

RTSI MEAN
1839,16
1853,35
1852,63
1902,96
1866,18
1914,10
1872,14
1760,04
1789,92
1870,61
1930,58
1931,41
1974,27
1962,04

RTSI
RETURN

RTSI RETURN %

0,0077
-0,0004
0,0272
-0,0193
0,0257
-0,0219
-0,0599
0,0170
0,0451
0,0321
0,0004
0,0222
-0,0062

0,77
-0,04
2,72
-1,93
2,57
-2,19
-5,99
1,70
4,51
3,21
0,04
2,22
-0,62

A book of beta was composed of the alpha, beta, and R2 coefficients obtained
by regressing the stock weekly returns on the RTSI weekly returns as well as of
Blume-adjusted betas (see Table 6).

Table 6. An Extract from the Book of Beta
Code

Name

AFLT

Aeroflot

AKRN

Akron

BANE

Raw Beta

Alpha

R

2

Blume’s Beta

0,639497475

0,776278203

0,099331873

0,747648

0,54785797

0,89632682

0,12424556

0,683501

Bashneft

0,426475374

-0,092110143

0,099693243

0,598533

BLNG

Belon

0,796150319

1,445016401

0,123202711

0,857305

CHMF

Severstal

1,638555824

0,851097871

0,554861078

1,446989

ENCO

Sibir Telekom

0,99628917

-0,134569446

0,196064348

0,997402

FESH

DVMP

0,389021136

1,634443711

0,037241893

0,572315

GAZP

Gazprom

1,352983836

-0,038793971

0,587423113

1,247089

GMKN

Nornikel

2,501088065

1,254421663

0,104429554

2,050762

Step 6
The feasibility of the three approaches was tested with respect to the accuracy
of the description of the mean returns of the sample companies for 2007. The better
the quality of the regression was, the higher the beta coefficient was ranked. Below is
given the outcome of the test for raw (historical) beta (B) and Aton’s beta (B*). The
general test formula is
Where EMR i denotes equity mean weekly return for 2007, β i denotes either
raw (historical) beta B or Aton’s beta B*, α 1 and α 2 denote the intercept and slope
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coefficients respectively, i indexes the company (there are overall 72 companies in
the sample).
Model 1: OLS; number of observations: 72; regressand: EMR
Coefficient Standard Error t-statistics p-value
-----------------------------------------------------------------------const 0,322615 0,173249 1,862 0,0668 *
B 0,531949 0,186213 2,857 0,0056 ***
2

R 0,104408
2
adjusted R 0,091613

The slope coefficient in Model 1 is positive and statistically significant at any
reasonable level of significance. The coefficient of determination is not large (about
10%); however that is in compliance with other such estimates for emerging markets.
Model 2: OLS; number of observations: 72; regressand: EMR
Coefficient Standard Error t-statistics p-value
-----------------------------------------------------------------------const 1,06306 0,191911 5,539 4,99e-07 ***
B* -0,141277 0,0728646 -1,939 0,0565 *
2

R 0,050967
2
adjusted R 0,037409

The comparison of the regression results makes it obvious that the
approximation of the mean weekly returns for 2007 using Aton’s beta is much poorer.
The coefficient of determination in Model 2 is about 5%, nearly twice less than that in
the model with the traditional beta specification. The slope coefficient in Model 2
turns out negative, implying decreased mean return for increased beta which clearly
confronts with the established idea of the beta coefficient. A conclusion made at this
stage of the research is that Aton’s approach to computing the beta coefficient based
on the 2007 data is inferior to the traditional approach widely used for developed
markets.

Step 7
Testing the predictive power of the three beta coefficients for 2008 based on
the data for 2007. Expected weekly stock returns were computed on the basis of
CAPM where the risk-free rate was approximated by Russia’s 2018 Eurobond. This
Eurobond is quoted in dollars as are the RTS stock prices employed for the analysis.
That helped avoiding the exchange rate risk problem. The 2008 RTSI weekly returns
were computed twice: 1) as the normalized difference between each Friday’s and
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Monday’s price; 2) as the difference in the price logarithms (ln(Friday’s closing price)
- ln(Monday’s opening price)).

Table 7. The two ways of the RTSI weekly returns computation
Weekly returns as the
Weekly returns as the
difference in the price
normalized difference
Date
logarithms
04.01.2008

0,568187041

0,569804285

11.01.2008

-6,924294443

-6,69000389

18.01.2008

-6,013466498

-5,836228058

25.01.2008

-3,140169276

-3,091378004

01.02.2008

-5,17197293

-5,04050268

08.02.2008

6,132204983

6,324127573

15.02.2008

4,406345527

4,504866663

22.02.2008

-0,802992357

-0,799776985

29.02.2008

-0,239198947

-0,238913094

07.03.2008

2,660527708

2,696235717

14.03.2008

-4,880349494

-4,763174351

Next, each company’s weekly observed return was compared to the expected
weekly return implied by CAPM with three beta specifications. Table 8 provides an
example for Aeroflot. The last column contains the standard deviation of the realized
return from the expected return for 2008. Table 9 provides the sample’s overall
results for 2008.
Table 8. A comparison of the Aeroflot’s weekly observed and implied returns (in the
percentage term) for each week (an extract of three weeks of January)
18.01.2008

25.01.2008

01.02.2008

SD for 2008

RTSI

-6,69

-5,84

-3,09

risk-free
AFLT

5,34

5,31

5,22

observed

-2,97

-1,07

3,94

raw

1,06

1,58

3,24

Blume’s
Aton’s

0,33
-1,36

0,94
-0,53

2,90
2,12

SD(raw)

16,18

6,98

0,49

4619,86

SD(Blume’s)

10,88

4,05

1,07

4974,27

SD(Aton’s)

2,59

0,29

3,30

6279,76

Table 9. The standard deviation of the 2008 observed return from the CAPM
implied return for three beta specifications (the sample’s overall results)
raw beta

Blume-adjusted beta

Aton’s beta

703828,11

692120,36

894167,09
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Table 10 reveals that the largest difference between the observed and implied
returns for the whole sample of 72 companies for 2008 comes with the application of
Aton’s beta. The best approximation for the observed returns is given by CAPMimplied returns when applying Blume-adjusted beta.

Step 8
The accuracy of the 2008 expected returns was assessed by the regression
through the origin of the form

The slope coefficient being equal to one implies a very close approximation for
the observed returns by the implied ones (by CAPM with three beta specifications).
Thus, each company’s returns were regressed trice (see Table 10).
Table 10. Number of the sample companies for which the hypothesis of
the unit slope coefficient is not rejected
at 5% level of significance

at 1% level of significance

Raw

Blume’s

Aton’s

Raw

Blume’s

Aton’s

-

65

64

68

58

58

63

+

7

8

4

14

14

9

Step 9
A comparison of the required returns implied by Aton and the required returns
implied by CAPM to the observed returns was performed for the first quarter of 2008.
Aton’s required return is given by the formula

where k e denotes the cost of equity, r f denotes the risk-free rate (Russia’s
2030 Eurobond return for a one-quarter period); β u (1+D/E) denotes Aton’s levered
beta; MRP denotes global market risk premium of 3.5% converted to the one-quarter
period premium of 0.86%; SDL/SDG denotes the RTSI volatility (Standard Deviation,
SD) in the first quarter of 2008 relative to the corresponding S&P 500 volatility (SD
Global Market) – Appendix, Pict 1.
Table 11 provides data for comparing the observed required rate of return and
the two implied required rate of return. The last two columns contain the difference in
absolute terms between the observed and implied required returns.
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Table 11. A comparison of Aton’s implied and CAPM-implied required rate of
return with the observed rate of return for the first quarter of 2008 (extract)
CAPMAton’s
Observed
implied
implied
Observed - Observed Code
return
return
return
CAPM
Aton’s
AFLT
11,05
-6,50
3,25
17,55
7,80
AKRN
38,60
-5,38
3,53
43,97
35,07
AMEZ
-14,97
-8,56
4,16
6,42
19,14
BANE
-20,87
-3,89
2,75
16,98
23,63
BLNG
35,00
-8,41
8,09
43,41
26,91
CHEP
-6,57
-3,87
4,76
2,70
11,32
CHMF
4,04
-18,70
2,84
22,74
1,20
DGBZ
116,22
-5,04
4,96
121,26
111,25
EESR
-19,85
-11,42
2,70
8,43
22,55
ENCO
-17,31
-10,86
4,69
6,45
21,99
ESMO
-17,03
-2,76
4,39
14,26
21,42
FESH
-8,22
-3,44
3,01
4,78
11,23
GAZP
-11,99
-15,21
3,05
3,23
15,04
GMKN
7,65
-29,24
3,53
36,89
4,12
GRAZ
23,70
-1,91
6,36
25,62
17,34
GUMM
16,67
-2,06
4,28
18,73
12,39
IRGZ
-22,80
-7,51
2,80
15,29
25,60
IRKT
-1,49
-2,49
8,93
0,99
10,42
KHEL
-12,33
-0,36
11,26
11,98
23,59
KIRZ
-10,19
-1,62
4,96
8,57
15,14
KLNA
-19,13
-6,09
4,71
13,04
23,84
KMAZ
4,11
-1,31
3,24
5,42
0,87
KUBN
-15,54
-3,55
5,94
11,99
21,48
LEKZ
-4,23
-2,47
4,73
1,76
8,95
LKOH
-0,87
-16,21
4,08
15,33
4,95
min dif
0,65
0,29
max dif
121,26
111,25
mean dif
16,31
17,51
sum of dif
1174,26
1260,93

Table 11 makes it clear that Aton’s approach to computing the required rate of
return on a stock is inferior to CAPM with beta obtained by regressing on historical
data.

Step 10
Aton’s intermediate beta (set on the basis of the free-float market capitalization
of common and preferred stock) was tested on how well it indicates differences in
companies by liquidity and volatility for 2007. Liquidity was measured by the average
2007 relative bid-ask spread. For example, on 29 January 2009 Aeroflot’s closing bid
and ask amounted to $2,7 and $2,83 respectively. Then the absolute spread equals
$0,13 and the relative spread equals (0,13/2,765) = 0,047 = 4,7%. Aeroflot’s average
relative bid-ask spread equaled 6,9% for 2007.
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Table 12 displays three possible liquidity risk measures, Aton’s intermediate
beta, relative bid-ask spread, and average daily volatility, which enables to conduct a
comparative analysis of the sample companies. As seen in the Table, Akron is less
risky than Aeroflot or Kamaz when measured by the relative bid-ask spread or
average daily volatility; however it is more risky by Aton’s approach (Aton’s beta for
Akron is higher). The group of stocks which are highly liquid according to Aton’s
approach (Aton’s beta for such stocks proves to be 1) is in fact very diverse when
compared by the relative bi-ask spread. For example, it includes both UES of
Russia’s stock with the relative bid-ask spread of 6,4% and MGTS’ stock with the
relative bid-ask spread of 11,57%.
Table 12. A comparison of the sample companies by three possible liquidity risk measures:
Aton’s intermediate beta, relative bid-ask spread, and daily volatility

Code
AFLT
AKRN
AMEZ
BANE
BLNG
CHEP
CHMF
DGBZ
EESR
ENCO
ESMO
FESH
GAZP
GMKN
GRAZ
GUMM
IRGZ
IRKT
KHEL
KIRZ
KLNA
KMAZ
KUBN
LEKZ
LKOH
MAGN
MASZ
MGNT
MGTS
MSNG
MSRS
MSSB
MSSV

Company’s name
Aeroflot
Akron
Ashinskiy Metallurgical Works
Bashneft
Belon
CHTPZ Group
Severstal
Dorogobuzh
UES of Russia
SibirTelekom
TsentrTelekom
DVMP
Gazprom
Nornikel
Razgulay Group
GUM
Irkutskenergo
Irkut Corporation
Kazan Helicopters
Kirovskiy Factory
Kalina Concern
Kamaz
YUTK
Lebedyansky
Lukoil
MMK
Elemash
Magnit
MGTS
Mosenergo
MOESK
Mosenergosbyt
MTK

Aton's
intermediate
beta
1
1,25
1,75
1
1,75
1,25
1
2
1
1
1
1,25
1
1
1,5
2
1
1,25
1,75
1,5
1,5
1
1,25
1,25
1
1
1,5
1
1
1,25
1,25
1,75
1,25

Bid-ask
spread (%)

Daily
volatility (%)

6,09
5,34
4,18
4,39
6,99
1,75
1,70
15,50
0,64
2,46
2,97
4,35
0,90
1,18
2,81
7,93
3,62
3,80
6,36
7,82
2,98
9,94
4,09
2,81
0,79
3,41
5,52
1,51
11,57
6,41
4,44
31,90
9,33

2,64
1,88
1,86
1,37
2,24
1,10
2,18
2,02
2,02
2,20
1,41
1,92
1,83
2,65
1,54
1,82
1,76
0,96
1,38
2,28
1,45
3,38
1,50
1,42
1,83
2,05
1,38
1,33
1,79
2,72
1,99
4,33
3,67
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Code
MTLR
MTSS
NLMK
NNSI
NVTK
OGKB
OGKC
OGKD
OGKE
PHST
PKBA
PLZL
PMTL
PNTZ
RASP
ROSN
RTKM
SCON
SIBN
SILM
SILV
SNGS
SNOZ
SNTZ
SPTL
SVAV
TATN
TGKA
TGKE
TGKF
TGKI
TRMK
TRNFP
UFMO
URKA
URSI
VRPH
VSMO
WBDF

Company’s name
Mechel
MTS
NLMK
VolgaTelekom
NOVATEK
OGK-2
OGK-3
OGK-4
OGK-5
Pharmstandard
Baltika
Polyus Gold
Polymetal
Yraltrubostal
Raspadskaya
Rosneft
RosTelekom
The Seventh Continent
Gazprom Neft
Power Machines
Silvinit
Surgutneftegaz
Salavatnefteorgsintez
Sinarsky Pipe Works
North-West Telekom
Severstal-auto
Tatneft
TGK-1
TGK-5
TGK-6
TGK-9
TMK
Transneft
Ufa Engine Industrial Association
Uralkali
Uralsvyazinform
Veropharm
VSMPO-AVISMA Corporation
WBD

Aton's
intermediate
beta
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,25
1
1
1
1,75
1
1
1
1,25
1
1,25
1
1
1,25
1,75
1
1,25
1
1,25
1,25
1,5
1,5
1
1
1,5
1
1
1,5
1
1,25

Bid-ask
spread (%)

Daily
volatility (%)

7,22
1,20
4,13
2,20
6,47
3,09
4,43
3,47
1,71
1,24
3,88
2,90
2,85
6,93
2,79
0,80
1,28
1,63
8,62
1,84
6,13
1,48
2,20
4,94
2,58
2,69
2,55
6,13
7,19
8,00
10,77
2,43
1,94
7,97
3,23
2,78
3,41
2,57
2,66

2,61
2,21
2,66
1,87
2,03
2,32
1,86
2,10
1,54
2,62
1,13
1,87
1,96
1,26
2,23
1,66
1,51
1,31
3,08
1,02
1,94
2,03
0,97
0,99
1,39
1,71
2,64
2,87
2,43
2,37
3,52
2,02
2,26
0,99
2,55
1,98
1,79
1,05
2,08

The sample companies were assorted into groups ranked by the size of their
2007 average bid-ask spread (S). The first group comprises companies whose
spread ranges 0% to 1% (0 < S < 1), the second group comprises companies whose
spread ranges 1% to 2% (1 < S < 2) and so on. The last group contains an outlier
company (Mosenergosbyt) whose average bid-ask spread in 2007 was computed to
be 31,9%. Next, it was indicated for each group how many companies are attributed
with Aton’s intermediate beta of 1; 1,25; 1,5; 1,72 or 2. For example, in the first group
of companies (whose bid-ask spread does not exceed 1%) there are 4 companies in
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total; one company is attributed with Aton’s beta of 1, two companies are attributed
with Aton’s beta of 1,25, and yet one more company is attributed with Aton’s beta of
1,5. Since Aton’s beta coefficients measure liquidity alongside the bid-ask spread
measure, this data provides a good source for comparative analysis (see Table 13).
Table 13. The allocation of the companies according
to the bid-ask spread (S) and to Aton’s beta
Aton’s beta
Bid-ask spread
1
1,25
1,5
1,75
2
0<S<1
4
1
2
1
x
1<S<2
12
8
4
x
x
2<S<3
17
11
4
2
x
3<S<4
8
6
1
1
x
4<S<5
8
3
3
x
2
5<S<6
2
x
1
1
x
6<S<7
8
3
2
x
3
7<S<8
5
1
1
2
x
8<S<9
2
1
x
1
x
9<S<10
2
1
1
x
x
10<S<11
1
x
x
1
x
11<S<12
1
1
x
x
x
12<S<13
x
x
x
x
x
13<S<14
x
x
x
x
x
14<S<15
x
x
x
x
x
15<S<16
1
x
x
x
x
S=31,90
1
x
x
x
1

There are two things to be pointed out upon studying Table 12 and Table 13.
1)
Companies having the same bid-ask spread may have quite different
Aton’s beta. For example, a moderately liquid group of the bid-ask spread ranging 8
to 9% (8 < S < 9) contains one company which is moderately liquid by Aton’s
measure of liquidity and one company which is highly liquid by the same measure.
2)
Companies attributed with the same Aton’s beta may quite differ by the
bid-ask spread. Particularly diverse are companies having Aton’s beta of 1 and 1,25.
Therefore, Aton’s beta is likely to overestimate or underestimate liquidity risk
for companies falling into the same category under the free-float market capitalization
(common and preferred stock).

Conclusion
The majority of Russian investment companies and investment departments of
banks employ DCF for computing a target price of analyzing assets and refer to
CAPM when determining the required rate of return on equity (ERP). We review 187
research papers of 37 financial analysts (sell-side) in Russian capital market on
2000-2010 time horizons and find that there are difference in choosing key CAPM
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parameters: risk free, MRP and beta. We find betas from regressions (OLS beta or
raw beta), modification regression betas from common databases and also liquidity
and size correction betas and common sense (intuitive) betas.
Although CAPM is not much accurate in describing and predicting stock
returns for the Russian market, it is nevertheless superior to the alternative approach
in which the beta coefficient is dependent upon company’s size and liquidity. The
free-float coefficient as a asset’s liquidity measure is associated with some
difficulties. First, free-float estimates are far from being unambiguous (see Table 2 of
the Appendix). Second, free-float market capitalization is nearly uncorrelated with
widely accepted liquidity measures such as the bid-ask spread or trading volume.
Modifying CAPM by introducing country risk as the relative market volatility into the
CAPM formula may generate a double-counting problem since country risk is already
counted for in the risk-free rate which according to Aton is set by a local market
instrument.
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Appendix
Table 1. A comparison of Aton’s and historical betas for 2007

Code
AFLT
AKRN
AMEZ
BANE
BLNG
CHEP
CHMF
DGBZ
EESR
ENCO
ESMO
FESH
GAZP
GMKN
GRAZ
GUMM
IRGZ
IRKT
KHEL
KIRZ
KLNA
KMAZ
KUBN
LEKZ
LKOH
MAGN
MASZ
MGNT
MGTS
MSNG
MSRS
MSSB
MSSV
MTLR
MTSS
NLMK
NNSI
NVTK
OGKB
OGKC
OGKD
OGKE
PHST
PKBA
PLZL
PMTL
PNTZ
RASP

Company’s name
Aeroflot
Akron
Ashinskiy Metallurgical
Works

Bashneft
Belon
CHTPZ Group
Severstal
Dorogobuzh
UES of Russia
SibirTelekom
TsentrTelekom
DVMP
Gazprom
Nornikel
Razgulay Group
GUM
Irkutskenergo
Irkut Corporation
Kazan Helicopters
Kirovskiy Factory
Kalina Concern
Kamaz
YUTK
Lebedyansky
Lukoil
MMK
Elemash
Magnit
MGTS
Mosenergo
MOESK
Mosenergosbyt
MTK
Mechel
MTS
NLMK
VolgaTelekom
NOVATEK
OGK-2
OGK-3
OGK-4
OGK-5
Pharmstandard
Baltika
Polyus Gold
Polymetal
Yraltrubostal
Raspadskaya

RTS free-float
market
capitalization, $

Aton’s
intermediate
beta

685990482,20
288907384,60

1
1,25

FL
0,47
0,35

69811837,75
796134520,60
91856250,00
392786364,75
2692118760,68
48838611,85
10158229999,35
850708571,10
789274320,05
273764482,69
108885138908,00
8715716574,10
103226620,00
19350000,00
504344938,48
322233233,00
68589039,68
116327046,38
150983533,30
44008575622,50
352279823,75
346016439,85
42416251590,90
1267937594,25
111745322,30
645094296,00
551021323,75
410411034,39
301420668,00
86160547,10
413768371,60
1038855678,00
1154607255,54
2957147469,45
867340930,05
4382717941,88
1547481051,20
1010978766,34
650479278,30
1104429690,15
418349957,18
1189936143,70
2987660974,20
529649465,63
75393416,38
596626130,05

1,75
1
1,75
1,25
1
2
1
1
1
1,25
1
1
1,5
2
1
1,25
1,75
1,5
1,5
1
1,25
1,25
1
1
1,5
1
1
1,25
1,25
1,75
1,25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,25
1
1
1
1,75
1

0,24
0,10
1,95
1,10
0,16
0,39
0,05
1,57
1,34
0,03
0,32
0,69
1,56
0,13
0,13
3,64
3,33
0,85
0,72
0,47
1,82
1,08
1,10
0,21
0,31
0,21
0,16
0,25
0,94
2,24
0,44
0,33
1,06
0,23
0,96
0,16
0,26
0,02
0,03
0,21
1,17
0,62
0,07
0,05
1,14
0,56

Aton’s
beta
1,47
1,68

Historical
beta
0,64
0,55

2,17
1,10
5,16
2,62
1,16
2,78
1,05
2,57
2,34
1,29
1,32
1,69
3,84
2,26
1,13
5,80
7,57
2,77
2,58
1,47
3,52
2,60
2,10
1,21
1,96
1,21
1,16
1,56
2,42
5,67
1,79
1,33
2,06
1,23
1,96
1,16
1,26
1,02
1,03
1,21
2,71
1,62
1,07
1,05
3,75
1,56

0,81
0,43
0,80
0,42
1,64
0,52
1,04
1,00
0,33
0,39
1,35
2,50
0,26
0,28
0,72
0,31
0,14
0,24
0,61
0,21
0,40
0,31
1,43
1,29
0,29
0,48
0,19
1,58
0,97
0,57
0,62
1,50
1,46
1,78
0,84
1,35
0,94
0,57
1,20
0,57
1,04
0,30
1,14
1,22
0,27
1,25
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Code
ROSN
RTKM
SCON
SIBN
SILM
SILV
SNGS
SNOZ
SNTZ
SPTL
SVAV
TATN
TGKA
TGKE
TGKF
TGKI
TRMK
TRNFP
UFMO
URKA
URSI
VRPH
VSMO
WBDF

RTS free-float
market
capitalization, $

Company’s name
Rosneft
RosTelekom
The Seventh Continent

Gazprom Neft
Power Machines
Silvinit
Surgutneftegaz
Salavatnefteorgsintez
Sinarsky Pipe Works
North-West Telekom
Severstal-auto
Tatneft
TGK-1
TGK-5
TGK-6
TGK-9
TMK
Transneft
Ufa Engine Industrial
Association

Uralkali
Uralsvyazinform
Veropharm
VSMPO-AVISMA
Corporation

WBD

Aton’s
intermediate
beta

Aton’s
beta
2,44
1,32
2,50
2,71
4,57
1,52
1,07
3,49
3,01
1,65
1,82
1,15
1,51
1,36
2,21
2,52
1,85
4,60

Historical
beta
0,99
0,84
0,36
1,91
0,40
0,49
1,21
0,23
0,05
0,55
0,53
1,43
0,74
0,24
0,85
1,03
1,16
1,18

13604550995,40
2137349492,60
496993968,75
1101166841,16
295642133,45
550835682,00
14808990037,61
353335740,13
72548401,95
857598712,45
499431197,21
3849719693,20
427567130,40
269344943,75
139776994,58
161535404,59
1674707063,85
2914742763,25

1
1
1,25
1
1,25
1
1
1,25
1,75
1
1,25
1
1,25
1,25
1,5
1,5
1
1

FL
1,44
0,32
1,00
1,71
2,66
0,52
0,07
1,79
0,72
0,65
0,46
0,15
0,21
0,09
0,47
0,68
0,85
3,60

113926640,63
1620812910,25
1026331142,89
216958337,50

1,5
1
1
1,5

1,80
0,77
1,42
1,64

4,19
1,77
2,42
3,96

0,24
1,18
0,99
0,11

875657443,63
340743337,00

1
1,25

0,62
2,31

1,62
4,13

0,40
0,69

Table 2. A discrepancy in the RTS & MICEX free-float estimates
Code
AFLT
AKRN
BLNG
CHMF
EESR
ENCO
ESMO
GAZP
GMKN
IRGZ
IRKT
KLNA
KMAZ
LKOH
LSNG
MAGN
MGNT
MGTS
MSNG
MSSB
MTSS
NLMK
NNSI
NVTK
OGKB

Company’s name
Aeroflot
Akron
Belon
Severstal
UES of Russia
SibirTelekom
TsentrTelekom
Gazprom
Nornikel
Irkutskenergo
Irkut Corporation
Kalina Concern
Kamaz
Lukoil
Lenenergo
MMK
Magnit
ОАО МГТС, ао
Mosenergo
Mosenergosbyt
MTS
NLMK
VolgaTelekom
Novatek
OGK-2

RTS FF
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,40
0,35
0,40
0,20
0,10
0,35
0,40
0,15
0,60
0,08
0,10
0,20
0,05
0,05
0,20
0,05
0,15
0,40
0,25
0,35

MICEX FF
0,12
0,12
0,13
0,24
0,20
0,40
0,34
0,31
0,29
0,08
0,35
0,14
0,28
0,50
0,05
0,10
0,08
0,09
0,13
0,20
0,43
0,08
0,38
0,25
0,10

148

Code
OGKC
OGKD
OGKE
PKBA
PLZL
PMTL
RITK
ROSN
RTKM
SBER
SCON
SPTL
TATN
TGKA
TGKD
TGKE
TGKF
TGKI
VRPH

Company’s name
OGK-3
OGK-4
OGK-5
Baltika
Polyus Gold
Polymetal
RITEK
Rosneft
RosTelekom
Sberbank
The Seventh Continent
North-West Telekom
Tatneft
TGK-1
TGK-4
TGK-5
TGK-6
TGK-9
Veropharm

RTS FF
0,15
0,10
0,20
0,10
0,35
0,25
0,25
0,15
0,20
0,40
0,25
0,40
0,30
0,10
0,20
0,20
0,10
0,09
0,50

MICEX FF
0,27
0,10
0,12
0,09
0,37
0,25
0,34
0,12
0,40
0,34
0,25
0,38
0,39
0,10
0,43
0,16
0,16
0,09
0,41

Нybrid САРМ: Popular method for country risk modification

Ke A = R fglob + β comparable × ERPcountry
ERPcountry = ERPmature × RDcountry
Премия за
инвестиционный
риск на развитом
рынке

Относительная
волатильность

RDcountry =

SDcountry
SDmature

Appendix Pict.1

Appendix Pict.2
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАПИТАЛЬНЫХ
АКТИВОВ (САРМ) С УЧЕТОМ ВРЕМЕННОГО ГОРИЗОНТА
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Профессор д.э.н. Николай Берзон, Сергей Володин, аспирант
ГУ-ВШЭ, Москва
RISK-RETURN COMPROMISE OF FINANCIAL ASSETS ON
DIFFERENT INVESTMENT PERIODS IN DEVELOPED AND
EMERGING MARKETS: CAPM MODIFICATION
professor Nikolay Berzon, assistant prof. Sergey Volodin
SU-HSE, Moscow
Аннотация. Концепция «риск-доходность» является ключевой в теории
финансов. В рамках традиционного подхода больший риск предполагает
большую доходность. Однако, такая трактовка концепции не предполагает
учета
временного
горизонта
инвестирования.
Цель
статьи
–
протестировать на развивающемся российском рынке соотношение «рисквыгоды инвестирования» основных финансовых инструментов. Анализ
показал, что продление временного горизонта инвестирования сокращает
оценки риска, в то время, как доходность остается на фиксированном
уровне. На длительных временных горизонтах портфели акций
демонстрируют более высокую доходность с низким риском.
Abstract. One of the fundamental concepts of financial theory is to find compromise
between risk and return. In the traditional approach to ratio of risk and return - higher
yield faces a higher risk. It does not take into consideration the timeframe of
investments. Purpose of this article is to analyze the risk-profitability ratio of financial
instruments depending on the investment period in developed and emerging markets.
The analysis showed that the prolongation of the investment period reduces the risk
indicators, and the yield remains almost constant. At long time periods shares
indicate higher returns with lower risk.
Key words: risk and return, timeframe of investments, Sharp ratio, CAPM
JEL Classification: G12
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Оценка риска в модели САРМ
В фундаментальной работе У. Шарпа и др. (Sharpe, 1978) раскрыто
понятие риска для разных типов инвестиций и дана методика его оценки. В
теории инвестирования риск финансового инструмента оценивается уровнем
волатильности,
измеряемого
показателями
дисперсии,
стандартного
отклонения и коэффициентами корреляции, а ожидаемая доходность как
математическое ожидание.
В классической финансовой теории зависимость между риском и
доходностью описывается линейной функцией, что наиболее отчетливо
демонстрирует модель САРМ (Capital Asset Pricing Model). В данной модели
доходность финансового инструмента является функцией от доходности
безрисковых вложений и премии за риск инвестирования.
ri = r + βi (rm − r )
f
f ,

где: r f - безрисковая ставка доходности;
r m -уровень рыночной доходности;
β

i

- коэффициент β по i -тому активу, характеризующий риск данного

актива
Если безрисковая ставка доходности, в качестве которой можно принять
доходность по казначейским векселям США, составляет 5%, уровень рыночной
доходности (r m ) равен 15%, а коэффициентβ по компании А находится на
уровне 1,3, то требуемый уровень доходности от инвестиций в акции данной
компании определяется:
rA=5+1,3(15-5)=18%
Графически модель рынка капитала изображена на рис.1.

Рис.1.Модель САРМ
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Рассмотрение зависимости риска и доходности в модели САРМ ведется
в одной плоскости с координатами «риск-доходность». Данная модель отражает
фундаментальный подход к оценке риска и доходности: чем больше риск, тем
более высокую доходность должен получить инвестор. В связи с тем, что
зависимость риска и доходности выражается линейной функцией, то повысить
доходность можно, только приняв дополнительный риск. Если при текущей
ставке доходности безрисковых вложений инвестор хочет вместо доходности r 1
получить доходность r 2 , то он должен вместо актива с риском х 1 инвестировать
в актив х 2 , имеющего больший риск. Если инвестор хочет снизить риск, то он
должен согласиться на более низкую доходность.
Практическая иллюстрация зависимости риска и доходности приведена в
таблице 1, где ценные бумаги ранжированы по уровню риска.
Таблица 1. Риск и доходность ценных бумаг на американском фондовом рынке
за период 1928-2008гг.
Ценные бумаги
1. Казначейские векселя
2. Долгосрочные государственные
облигации
4. Акции

Среднегодовая
доходность, %

Премия за
риск, %

3,74%
5,45%

1,71%

Риск
(стандартное
отклонение), %
3,02%
7,61%

10,18%

6,44%

19,53%

В
качестве
безрискового
финансового
инструмента
берутся
краткосрочные векселя американского правительства, так как инвесторы
считают риск дефолта по этим ценным бумагам равным нулю, а доходность
гарантирована, если актив продержать до даты погашения. Более доходными
являются долгосрочные государственные облигации, но они имеют и больший
риск, что характеризуется более высоким значением стандартного отклонения.
Это обусловлено тем, что, приобретая такие облигации сроком на один год,
инвестор может получить как доход, так и убыток, вследствие колебания цен.
Наиболее доходным финансовым инструментом оказались акции, которые за
рассматриваемый период принесли инвесторам среднегодовую доходность в
размере 10,18%. Однако этот финансовый инструмент имеет и наибольший
риск, что отражается в показателе стандартного отклонения.
Приведенные данные очень хорошо подтверждают логику зависимости
между риском и доходностью и соответствуют традиционной точке зрения,
которая относит финансовые инструменты либо к низкодоходным и
низкорисковым, либо, наоборот, к инструментам, обладающим большими
возможностями получения дохода, но являющимися и более рискованными.
Так, в классической теории инвестирования акции рассматриваются как
рискованные вложения, которые могут принести и высокий доход, и
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существенные потери. Облигации же считаются значительно менее
рискованным объектом для инвестиций. Однако данные утверждения
справедливы при инвестировании средств на короткий срок.
Учет временного фактора при оценке риска и доходности
Имеется ряд исследований, которые утверждают, что существует
зависимость между соотношением риска-доходности актива и временным
горизонтом инвестирования. Например, Р. Ибботсон и П. Чен (Ibbotson R., Chen
P., 2002) показали, что для длительных сроков инвестирования акции являются
более предпочтительным финансовым инструментом, чем облигации,
поскольку в долгосрочном периоде риски нивелируются. К подобным выводам
приходят также Р. Гибсон (Gibson R., 2000), Д. Робертсон и С. Врайт (Robertson
D., Wright S., 1998). Поэтому при инвестировании на длительные сроки
определение риска может быть связано с влиянием еще одного фактора –
продолжительностью самого периода инвестирования.
Модель САРМ базируется на следующих допущениях:
•
•
ставкам;

инвесторы ведут себя рационально и избегают риска;
инвесторы могут кредитовать и кредитоваться по безрисковым

•
инвесторы одинаково
финансовых инструментов;
•

оценивают

волатильность

доходности

ценные бумаги бесконечно делимы;

•
инвесторы могут вкладывать неограниченные средства в любой
набор финансовых инструментов без существенного изменения их цены и
доходности;
•
инвесторы размещают денежные средства на одинаковый
временной горизонт и имеют примерно одинаковые взгляды на поведение
рынка.
Если из данных предположений исключить одно из них, связанное с
одинаковым периодом инвестирования, то можно предположить, что при
инвестировании на различные сроки временной фактор способен оказать
существенное влияние на трансформацию соотношения риска и доходности
различных финансовых инструментов и принятию инвестиционных решений. В
этой связи возникает необходимость оценить влияние временного горизонта на
соотношение риска и доходности различных финансовых инструментов.
Исследование
зависимости
риска
и
доходности
финансовых
инструментов от длительности инвестирования требует рассмотрения как
можно большего временного периода. Поэтому для анализа был выбран
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американский фондовый рынок, который имеет очень длительную историю
развития. Это позволило оперировать данными достаточно большого
временного периода - с 1928 по 2008 гг.
Анализ проводился на основе следующих данных:
- рынок акций анализировался на основе промышленного индекса ДоуДжонса (DJIA);
- рынок облигаций анализировался на основе данных по 10-летним
казначейским облигациям (10-y Treasury bonds);
- в качестве безрисковой ставки использовалась доходность по 3-х
месячным казначейским векселям (3-m Treasury bills).
Исследуемый период представлен 80 годами. На этом временном
горизонте рассматривалось изменение показателей среднегодовой доходности
и волатильности этих финансовых инструментов на различных временных
интервалах: 1, 5, 10, 20 и 30 лет. При этом интервалы формировались как
скользящая величина со сдвигом на 1 год. В результате этого получилось 75
пятилетних периодов, 70 десятилетних периодов, 60 двадцатилетних периодов,
50 тридцатилетних периодов.
При сроках инвестирования более одного года, показатели
среднегодовой доходности по акциям и облигациям вычислялись по методу
сложных процентов, как корень i – ой степени из доходности, полученной за
период инвестирования, в котором насчитывается i лет, по формуле:
rT = (i

∏

T
i =1

(1 + ri ) − 1) × 100

rT - средняя годовая доходность
Показатели риска и доходности для краткосрочных
инвестирования, равные одному году, представлены в таблице 2.

периодов

Таблица 2 Показатели годовой доходности и риски инвестирования в
государственные облигации и акции на американском рынке за период 19282008гг.
Виды ценных бумаг
Трехмесячные
векселя
10-летние
облигации
Акции

казначейские
государственные

Годовая доходность, %
Min
Max
Средняя
0,03%
14,30%
3,74%

Риск
(σ), %
3,02%

-8,25%

32,81%

5,45%

7,61%

-46,57%

67,84%

10,18%

19,53%
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Как свидетельствуют представленные данные, при инвестировании
сроком на 1 год средняя доходность акций более чем в 2 раза превосходила
доходность государственных облигаций. Однако разброс доходности по
данному инструменту составлял от -46,57% до 67,84%, что характеризует более
высокий рыночный риск акций, стандартное отклонение по которым равно
19,53%. Вариация доходности облигаций значительно меньше. На основании
этого в классической теории инвестирования акции рассматриваются как более
рискованный финансовый инструмент по сравнению с облигациями, так как
акции могут принести инвестору, как высокий доход, так и существенные
потери. Однако данное утверждение справедливо только при рассматриваемом
сроке инвестирования, а именно, 1 год.
При удлинении сроков владения ценными бумагами разброс доходностей
существенным образом сокращается, что отражается в уменьшении показателя
стандартного отклонения, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.
Таблица 3. Показатели среднегодовой доходности и риски инвестирования в
государственные облигации и акции на американском рынке на различных
временных горизонтах за период 1928-2008гг.

Облигации
Доходность
max, %
Доходность
min, %
Доходность
средняя, %
Риск (σ), %
Акции
Доходность
max, %
Доходность
min, %
Доходность
средняя, %
Риск (σ), %

80
однолетни
х периодов

70
десятилетних
периодов

60
двадцатилетни
х периодов

50
тридцатилетних
периодов

32,81%

13,67%

10,66%

8,95%

-8,25%

0,78%

1,60%

1,90%

5,45%

5,17%

5,13%

4,92%

7,61%

3,30%

3,02%

2,48%

67,84%

18,27%

17,36%

13,32%

-46,57%

-1,20%

2,58%

7,56%

10,18%

10,54%

10,79%

10,37%

19,53%

5,20%

3,45%

1,59%

Как свидетельствуют представленные в таблице данные, при удлинении
сроков инвестирования разброс доходностей рассматриваемых финансовых
инструментов
существенным
образом
сокращается,
что
наглядно
демонстрирует рис.2. Однако спрэды доходностей по акциям сокращаются
значительно более высокими темпами, чем по облигациям. Аналогичные
выводы были получены и другими исследователями, затрагивавшими данную
проблему (например, Ф. Нардари и Дж. Т. Скруггс (Nardari F., Scruggs J., 2005)).
155

Также можно заметить, что при наиболее длительных сроках инвестирования
для акций становится невозможным получить хотя бы небольшой
отрицательный доход.

Рис. 2. Максимальные и минимальные доходности по акциям и облигациям на
американском фондовом рынке в зависимости от длительности
инвестирования.
В результате, можно заметить некоторый парадокс. Так, согласно
классическим представлениям, акции являются более рискованным
финансовым инструментом, а значит, должны иметь большую доходность. Это
убедительно показывается и в работах современных исследователей,
например в статьях Барбериса, Хуанга и Сантоса (Barberis N., Huang M., Santos
T., 1999). Рассматриваемые же графики наглядно показывают, что такая
ситуация справедлива только для краткосрочных периодов инвестирования.
При длительных же сроках удержания позиции акции имеют меньший риск и
при этом обладают большей доходностью. Поэтому можно утверждать о
наличии сильного влияния сроков инвестирования на соотношение риска и
доходности.
Удлинение временного горизонта инвестирования приводит к снижению
волатильности, что характеризуется более низким показателем стандартного
отклонения по рассматриваемым финансовым инструментам. При этом
волатильность акций сокращается значительно более быстрыми темпами, чем
по облигациям.
Влияние временного горизонта инвестирования на SML
В традиционной системе координат положение линии рынка ценных
бумаг (Security Market Line – SML) определяется влиянием двух основных
факторов: инфляции и ожиданий инвесторов.
Фактор инфляции отражается в уровне процентных ставок, в том числе
и в уровне доходности безрисковых вложений. Инфляционная составляющая
перемещает линию вверх или вниз параллельно ее первоначальному
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состоянию. Доходность, показанная на вертикальной оси, является
номинальной доходностью. Выплачиваемый эмитентом доход учитывает
инфляционную составляющую. Если происходит рост инфляции, то линия
ценной бумаги перемещается вверх на величину увеличения инфляции. Если
инфляция снижается, то линия смещается вниз параллельно своему
предыдущему положению. При этом угол наклона линии не меняется.
Второй фактор, который оказывает влияние на положение рынка ценных
бумаг, это отношение инвесторов к риску. При благоприятном прогнозе
экономического развития и оптимистической оценке будущего финансового
рынка угол наклона рыночной линии ценной бумаги уменьшается. В условиях
хорошей рыночной конъюнктуры инвесторы согласны инвестировать свои
средства в ценные бумаги с аналогичным уровнем риска, соглашаясь на
меньшую премию за риск. При оптимистическом прогнозе инвестор считает, что
вероятность развития событий по неблагоприятному сценарию снижается.
Поэтому он требует меньшей премии в качестве компенсации за уровень риска.
Если несклонность инвесторов к риску возрастает, то угол наклона линии
рынка ценных бумаг увеличивается. Эта ситуация возникает, когда на рынке
превалируют пессимистические оценки, и инвесторы при заданном уровне
риска требуют большей премии за риск. На рис. 3 показано изменение
положения SML относительно первоначального положения при росте
несклонности инвесторов к риску при заданном уровне доходности безрисковых
инвестиций.

Рис. 3. Изменение положения линии рынка ценных бумаг при увеличении
несклонности инвесторов к риску
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Если в модель ввести фактор времени, то можно ожидать, что угол
наклона линии рынка ценных бумаг будет изменяться в зависимости от срока
инвестирования, так как показатели риска и доходности меняются с разной
степенью интенсивности. На основании данных о среднегодовой доходности и
стандартного отклонения акций, указанных в таблице 3, на рис. 4 показано
изменение линии рынка ценных бумаг в зависимости от временного горизонта
инвестирования.

Рис. 4. Положение линии рынка ценных бумаг при различных временных
горизонтах инвестирования для рынка США
На графике указаны показатели стандартного отклонения для различных
сроков инвестирования. Точка А показывает стандартное отклонение при сроке
инвестирования 1 год, точка В – 10 лет, точка С – 20 лет, точка D – 30 лет. Как
мы видим, показатели риска весьма существенно сокращаются при удлинении
сроков инвестирования, а показатели среднегодовой доходности остаются
практически на неизменном уровне. Таким образом, введя в модель фактор
временного горизонта, можно при разработке инвестиционной стратегии
добиться заданной доходности при меньшем риске.
Большая доходность при меньшем риске
Учет временного фактора оказывает существенное влияние на выбор
объекта инвестирования. Традиционно облигации считаются менее
рискованным финансовым инструментом, чем акции, поэтому консервативным
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инвесторам рекомендуется приобретать облигации, так как волатильность
этого финансового инструмента меньше. Акции как объект инвестирования
рекомендуются для агрессивных инвесторов, которые готовы принимать риск и
мириться с возможными потерями. Данная трактовка рискованности
финансовых
инструментов
вполне
справедлива
при
краткосрочном
инвестировании. Введение в инвестиционную стратегию временного фактора
способно в корне поменять представление о риске и доходности этих
финансовых инструментов.
Рассмотрим, как меняются показатели риска и доходности акций и
облигаций с удлинением периода инвестирования. График стандартного
отклонения доходности по акциям и облигациям (рис. 5) показывает, что
стандартное отклонение доходности акций при удлинении сроков
инвестирования снижается значительно более быстрыми темпами, чем это
имеет место в случае с облигациями. Так, увеличение длительности
инвестирования с 1 года до 30 лет приводит к снижению стандартного
отклонения доходности по акциям в 12 раз, в то время как по облигациям –
всего в 3 раза. Это говорит о том, что в краткосрочном периоде акции обладают
большей волатильностью, чем облигации. В то же время для длительных
периодов инвестирования наблюдается уже противоположная картина –
стандартное отклонение доходности акций становится меньше, чем у
облигаций.

Рис. 5. Изменение стандартного отклонения доходности по акциям и
облигациям на американском фондовом рынке в зависимости от длительности
инвестирования
Вместе с тем, математическое ожидание доходности по акциям и
облигациям
при
удлинении
рассматриваемого
периода
изменяется
незначительно, что хорошо заметно на рис. 6. Также можно заметить, что по
акциям оно всегда больше, чем по облигациям.
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Рис. 6. Математическое ожидание доходности по акциям и облигациям на
американском фондовом рынке в зависимости от длительности инвестирования
Это позволяет сделать вывод, что увеличение сроков инвестирования
принципиально меняет соотношение риска и доходности для акций и
облигаций. В результате чего, при длительных периодах инвестирования
именно акции выглядят более предпочтительным инструментом.
Сравнение акций и облигаций с точки зрения покрытия риска премией в
доходности также показывает, что увеличение сроков инвестирования
оказывает значимое влияние. Анализируя динамику коэффициента Шарпа при
удлинении сроков инвестирования (рис. 7), можно отметить, что акции
начинают превалировать над облигациями уже при длительности
инвестирования 1 год. При дальнейшем увеличении сроков инвестирования
акции выглядят явно более предпочтительным финансовым инструментом, чем
облигации.

Рис. 7. Изменение коэффициента Шарпа по акциям и облигациям на
американском фондовом рынке в зависимости от длительности
инвестирования.
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Проведенный анализ соотношения риска и доходности финансовых
инструментов на примере американского фондового рынка убедительно
показывает, что удлинение сроков инвестирования оказывает существенное
влияние на оценку инвестиционной привлекательности финансовых
инструментов, обоснование инвестиционной стратегии и выбор объектов
инвестирования. Процесс анализа охватил достаточно длительный
исторический период функционирования американского фондового рынка,
включая крах фондового рынка в 1929г., растянувшуюся затем на несколько лет
Великую депрессию, последующие падения и взлеты рынка ценных бумаг, а
также текущий экономический кризис. Несмотря на это проведенный анализ
показывает, что на большом временном интервале стратегия пассивного
инвестирования (buy and hold) в акции полностью оправдывает себя. На
отрезке 20 и более лет акции приносят не только больший доход по сравнению
с облигациями, но и обладают меньшим риском.
Таким образом, исследование соотношения риска и доходности на
развитых рынках капитала, к которым относится американский рынок,
показывает преимущества акций как инвестиционного инструмента при
долгосрочном инвестировании. Развивающиеся рынки характеризуются
большей неустойчивостью и высокой волатильностью, что является
основанием для отнесения их к более рискованным. В этой связи представляет
интерес проверка гипотезы изменения соотношения риска и доходности акций и
облигаций при увеличении сроков инвестирования в пользу акций на
развивающихся фондовых рынках.
Влияние срока инвестирования на соотношение риска и доходности
финансовых инструментов на российском фондовом рынке
Российский фондовый рынок является достаточно молодым, его возраст
составляет немногим более 15 лет. Регулярные наблюдения по рынку акций
ведутся с сентября 1995 года, когда начал рассчитываться индекс РТС. Рынок
корпоративных облигаций появился позже, первые рыночные размещения
корпоративных облигаций были проведены в 1999 году, а статистика по рынку
ведется с 2002 года. Анализ российского рынка акций проводился на основе
индекса ММВБ, рынок облигаций анализировался на основе индекса RuxCbonds. Исследованием охвачен период с 01.01.2002 г. по 01.10.2009 г. Дата
начала данного периода обусловлена тем, что оценка российского рынка
облигаций с помощью индекса Rux-Cbonds возможна только для временного
периода с начала расчета индекса – т.е. с 01.01.2002.
Расчеты значений параметров, характеризующих соотношение риска и
доходности, проводились аналогично расчетам при исследовании рынка США.
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Однако учитывая короткий период наблюдения, вместо годовой доходности
использовались значения месячной доходности. Используемые данные за
рассматриваемый период, который охватывает 94 месяца, дали возможность
оценить риск и доходность вложений в акции и облигации на различные
временные периоды от 1 до 18 месяцев.
Несмотря на короткий период, охваченный анализом, российский рынок
имеет две четко выраженные фазы: стадия стабильного развития и стадия
кризиса. Период стабильного развития включает в себя 6,5 лет с 01.01.2002г.
по 01.06.2008г. В июне 2008г. российский фондовый рынок достиг своей
высшей точки, поэтому именно эта дата используется в качестве окончания
периода стабильного развития российского фондового рынка. После этого
начинается стадия спада, которая резко обострилась осенью 2008г., и
некоторое восстановление рынка в 2009г.
Рассмотрим, как влияет удлинение сроков инвестирования на спрэды
доходностей по акциям и облигациям на российском фондовом рынке при
наличии сильных разнонаправленных колебаний.

Рис. 8. Максимумы и минимумы доходностей для акций и облигаций на
российском рынке в зависимости от длительности инвестирования за период с
01.01.2002 г. по 01.10.2009 г.
Представленные на рис. 8 графики показывают, что удлинение сроков
инвестирования гораздо сильнее отражается в сужении спрэдов доходностей
по акциям, чем по облигациям. Однако наличие на рынке ситуации ярко
выраженного падения котировок акций в условиях кризиса приводит к тому, что
на любом рассматриваемом временном интервале разброс максимальных и
минимальных доходностей по акциям выше, чем по облигациям. При этом
математическое ожидание доходности акций расположено всегда выше
аналогичного параметра для облигаций, но разница между этими показателями
для акций и для облигаций является небольшой. В то время как значения
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стандартного отклонения доходности для акций возросли существенно больше,
чем для облигаций.
Это обусловлено тем, что разразившийся кризис в первую очередь
затронул рынок акций. Фондовые индексы акций по сравнению с их
максимальными значениями во время кризиса рухнули в 5 раз. Цены
корпоративных облигаций тоже снизились, но не столь значительно. В
результате показатели эффективности инвестиций (коэффициент Шарпа) на
исследуемом временном интервале показывают лучшие значения по
облигациям, чем по акциям.
Проведенное исследование на примере российского рынка подтверждает
наличие зависимости между риском, доходностью и временным горизонтом
инвестирования. С удлинением периода инвестирования спрэды максимальной
и минимальной месячной доходности финансовых инструментов сокращаются.
При этом сокращение спрэда по акциям идет более динамично. Однако в связи
с коротким периодом исследования, на который пришелся экономический
кризис, что резко увеличило волатильность по акциям, не удалось выявить
временной интервал, при котором инвестирование в акции является более
предпочтительным по соотношению риска и доходности по сравнению с
облигациями. Для этого необходимо рассматривать более длительный период
развития фондового рынка. Однако временной анализ рынка корпоративных
облигаций ограничен, его можно проводить только с 01.01.2002г., т.е. с момента
расчета индекса Rux-Cbonds.
Если анализировать эффективность инвестирования в акции по индексу
РТС с начала его расчета, то временной интервал увеличивается до 14 лет, что
позволяет провести более детальный анализ и рассмотреть изменение
коэффициента Шарпа на более длительных периодах инвестирования. Этот
период для анализа является весьма интересным, так как он включает в себя
кризис 1998 года, когда индекс РТС рухнул с 550 пунктов до 38, т.е. в 15 раз.
Последующее восстановление рынка и рост индекса до уровня 2488 в 2008 г.,
после чего резкое падение индекса в связи нынешним кризисом до уровня 498
и постепенный рост фондового рынка.
Увеличение рассматриваемого периода дало возможность оценить риск
и доходность вложений в акции на более продолжительные временные
периоды: 1, 6, 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев.
Результаты проведенных расчетов представлены на рис. 9.
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Рис. 9. Коэффициент Шарпа по акциям в зависимости от длительности
инвестирования для российского фондового рынка
Как показывает рис. 9, при увеличении сроков инвестирования график
коэффициента Шарпа, построенный на основании данных рынка акций РФ,
начиная с периода инвестирования, превышающего 12 месяцев, имеет
устойчивую тенденцию к росту, и при сроке инвестирования 60 месяцев
коэффициент приближается к 1. Можно ожидать, что этот уровень является
рубежным, при котором эффективность инвестирования в акции и облигации по
коэффициенту Шарпа сравняются.
Аналогичная

картина

наблюдалась

при

рассмотрении

динамики

изменения коэффициента Шарпа по акциям и облигациям в период
восстановления и стабильного развития российского рынка после кризиса
1998г. (период с 2002г. по 2008г.). Нынешний этап развития российского
фондового рынка в определенной мере будет повторять развитие рынка после
кризиса 1998г. После бурного роста рынка акций в 2009г., когда рынок отыграл
половину своего падения, последующий рост будет медленным с небольшими
коррекциями. Поэтому весьма интересным представляется рассмотрение
изменения риска и доходности акций и облигаций на различных временных
интервалах в период восстановления рынка.
На рис. 10 представлено изменение коэффициента Шарпа для акций и
облигаций в зависимости от длительности инвестирования в период
стабильного развития фондового рынка с 01.01.2002г. по 01.06.2008г. График
коэффициента Шарпа демонстрирует, что при сроках инвестирования 12
месяцев вложения в акции сравниваются с вложениями в облигации по
покрытию риска премией в доходности. При дальнейшем увеличении
длительности инвестирования именно акции имеют лучшие показатели премии
в доходности на единицу риска.
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Рис. 10. Коэффициент Шарпа для акций и облигаций в зависимости от
длительности инвестирования в период стабильного развития российского
фондового рынка
Результаты проведенных исследований показывают, что коэффициент
Шарпа по облигациям редко достигает 1. Например, на рынке США при сроке
инвестирования на 30 лет данный коэффициент по облигациям всегда меньше
1. Проведенный анализ на российском рынке показывает, что при
благоприятных экономических условиях коэффициент Шарпа по индексу RuxCbonds при инвестировании на срок более года немного превышает 1. Однако
коэффициент Шарпа по акциям при аналогичных условиях превосходит
облигации и приближается к 1,5.
В этой связи можно ожидать, что по мере выхода из кризиса
коэффициент Шарпа по акциям будет расти с большей скоростью, чем по
облигациям, и на длительном временном горизонте покрытие риска премией в
доходности по акциям будет больше аналогичного показателя для облигаций.
Заключение
Проведенное исследование показало, что существует четко выраженная
зависимость между риском и доходностью активов и временным горизонтом
инвестирования. Удлинение сроков инвестирования положительно влияет на
соотношение доходности и риска. Высокая волатильность фондового рынка в
краткосрочном периоде обусловлена неэффективностью рынков, наличием
информационного шума, игрой спекулянтов и рядом других факторов,
действующих короткий период времени. В долгосрочной перспективе фондовые
рынки отражают состояние дел в реальном секторе экономики. В связи с тем,
что экономика развивается по эволюционному пути, и, несмотря на циклические
спады и подъемы, имеет тенденцию к росту, инвестиции в акции на длительном
временном горизонте всегда дают положительный результат. Результаты
исследования, полученные на российском фондовом рынке, совпадают с
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результатами, полученными Гибсоном, Харвейем, Нардари и Скруггсом для
оценки рисков и доходностей активов на развитых рынках капитала.
Волатильность акций является негативным фактором для краткосрочных
инвестиций. В долгосрочном периоде волатильность имеет позитивный акцент,
так как она является основой более высокой доходности. В этой связи акции
являются более выгодным активом для инвестирования на длительный период.
Это доказывает, что активы, являющиеся более рискованными в краткосрочном
периоде, могут быть подходящим инструментом для консервативного
инвестора, который инвестирует свои средства на длительный срок.
Удлинение
временного
горизонта
инвестирования
оказывает
существенное влияние на угол наклона линии рынка ценных бумаг. Показатели
риска
весьма
существенно
сокращаются
при
удлинении
сроков
инвестирования, а показатели среднегодовой доходности остаются практически
на неизменном уровне. Таким образом, введя в модель фактор временного
горизонта, можно при разработке инвестиционной стратегии добиться заданной
доходности при меньшем риске.
Список литературы
1)

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. - М.: ИНФРА-М,

2007.
2)
Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. Лобанова
А.А., Чугунова А.В. М.: Альпина Паблишер, 2003.
3)
Ang, A., Hordrick R., Xing Y., Zhang X. The cross-section of volatility
and returns. working paper, Columbia Business School, 2004.
4)

Barberis N., Huang M., Santos T. The Center for Research in Security

Prices. Working paper, University of Chicago, Graduate School of Business, 1999.
5)

Gibson R. Asset Allocation: Balancing Risk. McGraw-Hill, 2000.

6)

Ibbotson R., Chen P. Stock Market Returns in the Long Run:

Participating in the Real Economy. Working paper, Yale School of Management,
2002
7)
Lo, Andrew. The Statistics of Sharpe Ratios. Financial Analysts Journal,
July-August 2002, pp. 36-50.
8)

Lucas, Andre, P. Klaasen. Extreme Returns, Downside Risk, and

Optimal Asset Allocation. The journal of Portfolio Management, fall 1998, pp. 71-80
9)

Nardari F., Scruggs J., Why Does Stock Market Volatility Change Over

Time? A Time-Varying Variance Decomposition for Stock Returns. Working paper,
Arizona State University, 2005.
166

10)

Robertson D., Wright S. The good news and the bad news about long-

run stock market returns. Working paper, university of Cambridge. 1998

Риск и доходность ценных бумаг на
американском фондовом рынке за период
1928-2008гг.
Среднегодовая
доходность, %

Премия
за риск,
%

Риск
(стандартное
отклонение), %

1. Казначейские
векселя

3,74%

-

3,02%

2. 10-летние
государственные
облигации

5,45%

1,71%

7,61%

10,18%

6,44%

19,53%

Ценные бумаги

4. Акции

Диапазон годовой доходности в различных временных
интервалах (на примере рынка США за 1928-2008 гг.)

Вариация
годовой
доходности за
период

80 однолетних
периодов

70 десятилетних
периодов

60
двадцатилетних
периодов

50
тридцатилетних
периодов

Акции

Облигации

Акции

Облигации

Акции

Облигации

Акции

Облигации

Максимальная

67,8

32,8

18,3

13,7

17,4

10,7

13,3

9,0

Средняя

10,2

5,5

10,5

5,2

10,8

5,1

10,4

4,9

Минимальная

-46,6

-8,3

-1,2

0,8

2,6

1,6

7,6

1,9

Акции – акции крупных компаний
Облигации – 10-летние государственные облигации
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Рынок США

Реальное распределение доходности акций фондового
рынка США при сроке инвестирования 1 год
18

2.5

16
2

14
12

1.5
10
8
1
6
4

0.5

2

Частота Акции 1 год

87%

67%

47%

27%

7%

-13%

-33%

0

-53%

0

Норм. Расп.
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Изменение положения линии рынка ценных бумаг при
увеличении несклонности инвесторов к риску

Доходность, %
r2
r1
Новая
премия
за риск

Начальная
премия
за риск

rf
x0

x1

Риск

Первоначальное положение SML
SML при росте пессимистических ожиданий

Положение линии рынка ценных бумаг при
различных временных горизонтах
инвестирования

Риск
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ДИАПАЗОН МЕСЯЧНОЙ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ ПО ИНДЕКСУ
РТС НА РАЗЛИЧНЫХ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛАХ
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МЕСЯЧНАЯ ДОХОДНОСТЬ АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПЕРИОД с
01.01.2002г. по 01.11.2007г. НА ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛАХ
1,
6 И 12 МЕСЯЦЕВ
25
19,84

20

15
10,52
10

8,16

Дохлоность

5,47
5

2,84

2,19
0,53

0
1,9 0,38

0,9
-1,20

2,9
-0,80

-2,72

-5

Акции
Облигации

-10

-15
-15,03
-20
Срок инвестирования

Коэффициент Шарпа

Зависимость коэффициента Шарпа от сроков
инвестирования на российском рынке
(без учета кризиса)

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

1,56

1,01
0,78

1,05

1,15

0,48
АКЦИИ

0,67

ОБЛИГАЦИИ

0,24
1 месяц

6 месяцев

12 месяцев

18 месяцев

Срок инв естиров ания
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Индекс РТС

Зависимость коэффициента Шарпа от сроков
инвестирования на российском рынке
(с учетом кризиса)
0,85

Коэффициент Шарпа

0,9
0,8

0,69

0,7
0,6

0,82

0,45

0,5

АКЦИИ

0,55

ОБЛИГАЦИИ

0,4
0,3

0,18

0,2
0,1
0

0,26
0,05
1 месяц

6 месяцев

12 месяцев

18 месяцев

Срок инвестирования
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КООРДИНАЦИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В
КРУПНОМАСШТАБНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
профессор д.э.н. Тамара Клебанова*, доцент к.э.н. Елена Пискун**
*
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Харьковский национальный экономический университет

Севастопольский национальный технический университет

COORDINATION OF DECISION-MAKING IN LARGE-SCALE
ECONOMIC SYSTEMS
prof. Tamara Klebanova, D.Sc., assoc. prof. Olena Piskun, PhD.
Резюме: в статье поставлена задача необходимости координации принятия
управленческих решений в крупномасштабных экономических системах и
предложен
механизм
координации
инновационно-инвестиционной
деятельности корпоративных бизнес-структур.
Ключевые слова: крупномасштабные экономические системы, координация,
управленческие решения.
Abstract: Problems connected with the development of the coordination mechanism
of decision-making in large-scale economic systems at the present stage of
economic development are considered.
Key words: a large-scale economic system, coordination, management decisions.
Постановка проблемы.
Мировая и национальные экономики постоянно трансформируются.
Предпосылками изменений служат интеграционные процессы, которые
способствуют образованию и развитию крупномасштабных экономических
систем (КЭС), составляющих, на современном этапе, основу мирового
производства и потребления.
Вместе с тем, имея единую конечную цель своей деятельности,
элементы системы подчинены подцелям (по отношению к головной компании),
связаны различными материальными, финансовыми и информационными
потоками, вследствие чего возникает одна из глобальных проблем таких систем
– проблема согласованности действий и интересов. Таким образом,
координация, как функция управления, является одной из важнейших в
крупномасштабных экономических системах и подлежит детальному
рассмотрению.
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Анализ последних исследований
нерешенных частей общей проблемы.

и

публикаций,

выделение

Проблемы координации систем не новы и рассматривались в работах
как украинских – Амоши А. И., Егорова П. В., Забродского В. А., Клебановой Т.
С., Ткачук И. Г., так и зарубежных ученых – Багриновского К. А., Гелбрэйта
Джона К., Маркова Ю.Г., Меликовой Е.Ф., Месаровича М., Савинской Н.А. и
многих других.
Анализ литературных источников показал, что на сегодняшний день не
разработан эффективный механизм координации принятия управленческих
решений крупномасштабных экономических систем, поэтому в данной статье
авторы раскроют теоретические подходы к выработке такового.
Целью статьи является изучение проблем координации принятия
управленческих решений в крупномасштабных экономических системах.
Изложение основного материала исследования
Разработка
и
реализация
механизма
координации
принятия
управленческих
решений
является
весьма
сложной
задачей
с
методологической, организационной и технической точек зрения. Его создание
сопряжено с разработкой глобальной стратегии КЭС, основанной на учете
особенностей деятельности ее структурных элементов, стран базирования и
представления интересов, а также с необходимостью принятия во внимание
большого
количества
разнообразных
факторов
и
необходимостью
формирования управленческих решений на основе глубокого анализа ситуаций
и проработки отдельных вариантов решений.
Ситуации принятия управленческих решений могут характеризоваться
единственной или многими целями. К ориентированным на единственную цель
относятся решения, последствия которых могут быть описаны единственной
категорией: максимумом прибыли, дохода, объема произведенных товаров или
услуг. При многоцелевых решениях КЭС и ее структурных единиц оценить и
сравнить отдельные цели в единых универсальных единицах не
представляется возможным.
Процесс разработки и принятия управленческих решений в области
формирования и реализации глобальной стратегии КЭС может быть разделен
на пять этапов.
1- й этап. Представление проблемы.
Этот этап включает обязательное выполнение трех основных фаз:
1.
Сбор и первичная обработка необходимой информации на основе
постоянного мониторинга внешней и внутренней ситуации КЭС.
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2.
Анализ и обобщение собранной информации, расчет показателей,
характеризующих функционирование КЭС.
3.
Установление целей и задач КЭС, разработка и уточнение
соответствующих обобщенных и частных критериев оценки вариантов
управленческих решений.
2- й этап. Анализ ситуации.
Задача второго этапа – более детальный и предметный анализ ранее
собранной информации о функционировании КЭС и ее окружении,
декомпозиция факторов, влияющих на критерий, уточнение оценочных функций
результирующих показателей.
Этот этап включает 4 фазы:
1.
Оценка состояния информации – определение
достоверности полученных сведений, доверительных интервалов.
2.

Описание

области

применения

–

определение

степени

временных

горизонтов в решении конкретных задач управления, на основе ранее
установленных целей и задач, установление иерархии глобальных и локальных
целей.
3.
Формирование и уточнение оценочных функций, построенных на
основе ранее разработанной системы критериев.
4.
Определение степени влияния на принимаемое решение
случайных факторов – смена политического режима в стране, колебания валют
и т.д.
3- й этап. Анализ информации. На этом этапе осуществляется
количественный и качественный анализ полученных на предыдущих этапах
данных и их декомпозиция по различным признакам.
4- й этап. Генерирование вариантов проектных управленческих решений.
На этом этапе осуществляется синтез (генерация) допустимых вариантов
решений управления КЭС.
5- й этап. Проработка вариантов управленческих решений.
Это заключительный этап процедуры выработки управленческих
решений, на котором осуществляется качественный анализ принимаемых к
реализации вариантов решений по степени их достижимости, возможности
контроля, выработке организационных мероприятий их выполнения.
Результатом этого этапа является стратегический план деятельности КЭС как в
целом, так и с детализацией по отдельным направлениям деятельности и
структурным элементам. На его основе в дальнейшем строится глобальная
политика компании.
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Разработка четкой, взвешенной глобальной стратегии и политики КЭС
является, безусловно, залогом успеха функционирования КЭС. Но, в процессе
выработки управленческих решений по их реализации возникает проблема
координации. Механизм координации включает корпоративное планирование,
управление, контроль.
Основной целью исследований в этой области является, скорее, не
разработка новой теории координации, а достижение такого уровня
координационных механизмов в экономических системах, когда координация
будет исполнять все возлагаемые на нее задачи [2].
Как правило, координацию в КЭС относят к функции управляющей, или
головной компании, что, естественно, небезосновательно, так как именно этот
структурный элемент является разработчиком стратегии и политики всей
интегрированной структуры, именно от ее решений зависит согласованность
действий всех субъектов системы, результативность и эффективность
деятельности.
Принципы глобальной координации, позволяющие компаниям получать
конкурентные преимущества через глобальную стратегию, представляют собой:
согласование видов деятельности при ее рассредоточении; рассредоточение
деятельности; усиление дифференциации продукции фирмы, клиенты которой
мобильны или являются многонациональными покупателями; гибкая реакция на
действия конкурентов; согласование интересов менеджеров филиалов с
интересами фирмы в целом [4].
При этом, в качестве конкурентных преимуществ рассматривается
эффект масштаба за счет разделения задачи на отдельные задания
структурным элементам, определяющие их специализацию; быстрая реакция
на изменение курсов валют или стоимости факторов для снижения расходов;
укрепление репутации фирменной марки за счет стабильности и
последовательности деятельности; КЭС может выбирать, где и как сражаться с
конкурентами (больший объем производства или приток денежных средств).
Такие понятия, как императивное и индикативное планирование,
используемые
на
макроуровне,
характеризующие
планирование
на
государственном уровне, с нашей точки зрения, вполне могут использоваться и
при рассмотрении механизма координации крупномасштабных экономических
систем хотя бы потому, что государство – это огромная экономическая система.
И вполне логично взаимное проецирование принципов, подходов, методов и
процедур, используемых в одних системах на другие системы.
Императивное планирование в КЭС можно реализовывать с помощью
разработки стратегии ее развития с преобладанием решающей роли головной
компании, что было рассмотрено частично выше.
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Индикативное планирование предполагает определение головной
компанией группы приоритетных целей и косвенное стимулирование
определенной экономической деятельности отдельных подразделений
(филиалов) КЭС для реализации общей стратегии с помощью, прежде всего,
финансовых стимулов и наказаний.
В КЭС возникают различные проблемы координации в зависимости от их
организационно-правовых форм, организационной структуры, сложившихся
взаимоотношений между их элементами.
Нельзя не согласиться с П. Милгромом и Дж. Робертсом [3], которые
утверждают, что «различные организационные структуры достигают
координации различными способами и с различными результатами…Одним из
возможных способов решения проблемы координации экономической
деятельности является всестороннее использование рыночного механизма» [].
Но, в любом случае, в процессе координации КЭС сталкиваются с
проблемой поиска ответов на следующие
планирование, управление и контроль:

какие
использовать;


методы

сбора

информации

вопросы,
о

раскрывающие

деятельности

КЭС

как проверить достоверность полученной информации;


как учесть отклонения во временных разрывах поступления
информации и ее согласованности между различными подразделениями;

как определить порог времени реагирования на принятие решения
головной компанией и их выполнения на местах;

как правильно делегировать полномочия в принятии решений
стратегического и оперативного характера;

как мотивировать менеджеров более низкого звена в точной
реализации принятых вышестоящими менеджерами управленческих решений;

с помощью каких методов согласовывать и реализовывать
стратегические цели КЭС с подцелями ее элементов и т.д.
Особое значение при функционировании современных КЭС проблемы
координации принятия управленческих решений приобретают в их
инновационной деятельности. Исследования проводились на исходных данных
компании
ChemBridge
Corporation,
имеющей
представительства
в
Великобритании, Швейцарии, Японии, Китае, Южной Корее, крупнейшее
отделение находится в Москве. Управленческие решения по инновационной
деятельности компании по сути можно разделить на 2 части, касающиеся
вопросов:
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1)
управления
технологиями;
2)

имеющимися

инновационными

разработкам

и

управление поиском и освоением новых инновационных проектов.

Количество инноваций, рассматриваемых компанией очень широк, но не
все разработки могут получить дальнейшее развитие. Поэтому перед головным
органом рассматриваемой КЭС стоит сложная задача выбора инновационных и
технологических позиций компании, а также определение приоритетов его
инновационно-инвестиционного развития. Именно в этот момент определяется
дальнейший ход инвестиционного процесса и перспективы развития КЭС.
Формируя координирующие воздействия, головной орган должен определить
такие варианты распределения средств по представительствам в разных
странах, которые способствовали бы достижению целей КЭС в целом и
отдельных элементов. В этих условиях задача оценки и выбора инновационных
разработок является весьма непростой. Необходимо не только оценить
ожидаемую эффективность предлагаемых инновационно-инвестиционных
проектов, но и определить, будет ли реализация данных проектов
способствовать получению синергетического эффекта. Другими словами,
проекты необходимо оценить с точки зрения влияния не только на те элементы,
где они непосредственно будут исполняться, но и на других членов КЭС.
Влияние проектов на состояние других элементов и всей системы проявляется
по-разному и не всегда может быть оценено только количественными
показателями. Например, прямого финансового эффекта на состояние всей
системы готовая инновация, которая не будет непосредственно реализована
компанией, не оказывает, но способствует укреплению деловой репутации,
имиджа системы, так как данные о ней представляются в химических
библиотеках фирмы. Поэтому, решая задачу выбора инновационно-инвестиционных проектов, наряду с количественными характеристиками
необходимо использовать и качественные, которые могут быть оценены только
экспертным путем.
Предлагаемый механизм координации включает два этапа:
Этап 1. Определение приоритетов различных инновационных проектов
из всего множества проектов, сгенерированных в КЭС.
Этап 2. Выбор наиболее значимых инновационных проектов на
основании определенных приоритетов и оценка эффективности распределения
ресурсов по проектам.
Рассмотрим содержание данных этапов.
Необходимо оценить альтернативы из множества доступных и выбрать
наиболее выгодные для КЭС в целом. Для сравнения инновационных проектов
сгенерированных в КЭС, предлагается использовать такой набор критериев:
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K h , h = 1, 4

(1)

где h – число критериев.
К1 – экономическая эффективность проекта;
К2 – оценка объекта инвестирования;
К3 – уровень риска по проекту;
К4 – влияние на другие элементы КЭС.
Ниже рассмотрено содержание каждого критерия.
Критерий К1. Оценка экономической эффективности осуществляется на
основе большого перечня показателей, к основным из которых относятся:
чистый дисконтированный доход, период окупаемости, внутренняя норма
доходности, рентабельность инвестиций. Поэтому для формирования критерия
К1 используется процедура свертки этих показателей на основе рангового
метода.
Критерий К2. Более высокий приоритет по этому критерию получат
проекты, имеющие большее общесистемное значение, лучшие финансовые
показатели и перспективы развития [1].
Критерий К3. Принятие любой инвестиционной стратегии зависит от
склонности к риску и ожидаемых преимуществ от реализации каждого
инновационно-инвестиционного проекта.
Критерий К4. Этот критерий дает оценку того, будет ли проект оказывать
влияние только на то структурное подразделение, где он реализуется, или же
данные инвестиционное вложения в инновации воздействуют на многие
элементы системы. Количественная оценка проектов по этому критерию не
всегда возможна, поэтому проекты сравниваются экспертным путем. Более
высокий приоритет получат те проекты, которые оказывают наиболее
существенное положительное влияние на большее число элементов системы.
Сравнение инвестиционных проектов по трем последним критериям К2, К3
и К4 осуществляется экспертным путем.
Далее осуществляется выбор инвестиционных проектов, которые будут
приняты к исполнению и оценка распределения инвестиционных ресурсов.
Лучшим из множества инновационных проектов будет признан проект с
максимальной оценкой по критерию К4, т. е. инновационно-инвестиционные
проекты с максимальными глобальными приоритетами являются главными
претендентами на реализацию и на финансирование.
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Модель оптимального распределения ресурсов по проектам имеет вид:
=
f

M

∑p x
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j =1
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j

j

→ max

=1

j =1

=
x j 1, åñëè (a j − rj ) ≥ 0
=
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0
j
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k
j
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M

∑a
j =1

(2)

где f – суммарный приоритет, выбранных к исполнению проектов;
А0 – размер общесистемного инвестиционного фонда.
Аk – размер инвестиционного фонда k-го структурного подразделения;
a j 0 – доля ресурсов на j-ый проект, выделенная из общесистемного
инвестиционного фонда КЭС;
a j k – доля ресурсов на финансирование; проекта, выделяемая из
собственных фондов k-гo элемента, участвующего в проекте;
К – число элементов, участвующих в исполнении j-ro проекта.
r j – ресурсная потребность j–го проекта.
Целевая функция задачи (2) максимизирует глобальный приоритет
портфеля инноваций. Условие (х j = 1, если (a j – r j ) ≥0) означает, что проект из
множества (2) исполняется, только в том случае, если суммарное фактическое
финансирование по нему больше или равно минимально необходимому
уровню.
Решение задачи (2) способствует принятию скоординированного
решения по распределению ресурсов между инновационно-инвестиционными
проектами.
Выводы и перспективы дальнейших исследований.
Разработка механизма координации принятия управленческих решений в
крупномасштабных экономических системах должна начинаться с определения
целей и задач координации, включать определение принципов, а также
разработку методов и инструментов, что, в конечном итоге, будет
способствовать совершенствованию управления всей системой и повышению
эффективности деятельности.
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Таким образом, в работе авторами поставлена задача необходимости
координации принятия управленческих решений и предложен механизм
координации инновационно-инвестиционной деятельности корпоративных
бизнес-структур, который позволяет определить набор критериев оценки
инновационно-инвестиционных проектов, рассчитать глобальные приоритеты
этих проектов, найти такое согласованное распределение инвестиционных
ресурсов между элементами корпоративной системы, которое максимизирует
глобальный приоритет инвестиций.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ КРИЗИ
проф. Милети Младенов
FINANCIAL CRISIS MANAGEMENT
prof. Mileti Mladenov
Резюме: В доклада се проследяват основните моменти на възникването и
развитието на световната финансова криза от 2008-2009 г. Разглежда се
проблемът за управлението на финансови кризи, като се прави
разграничение между кризата на микро и на макро ниво. Защитава се
тезата, че управлението на финансова криза на национално или глобално
ниво често е принудена реакция, която не може да се подготви
предварително. Прави се разграничение между разбирането за криза на
академичните
икономисти
и
това
на
икономистите
практици
/полисимейкърите/.
Ключови думи: финансова криза, банкова криза, управление на кризи,
неокласици, кейнсианци.
Summary: The main points of the outbreak and the development of the global
financial crisis of 2008-2009 are analyzed in the paper. The problem of financial crisis
management is discussed making distinction between a crisis on micro and on macro
level. The author argues that a financial crisis management on macro level is quite
often an emergency reaction for which the policymakers are not able to be prepared
in advance. There is a distinction between the academicians and the policymakers
when treating the crisis issues.
Key terms: financial crisis, bank crisis, crisis management, neoclassics, Keynesians.
Има различни дефиниции на финансовата криза, в зависимост от това на
какво ниво на обобщение се разглежда проблемът, т.е. дали се прави опит за
генерализиране или се разглеждат по-конкретни страни и проявления на
кризата. Изразът „финансова криза” се употребява обикновено за ситуации, при
които финансовите активи губят значителна част от стойността си, вкл. когато
това се случва с активи, държани от финансови институции. Традиционно
финансовите кризи се асоциират с банковата паника и фалита на банки, защото
банките са основен финансов посредник и техните активи са типично
финансови. С „финансова криза” се означава и борсовият крах, финансовите
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балони, валутните кризи и финансовият фалит на държавите 1. Според проф.
Ричард Портес финансовата криза е разстройство на финансовите пазари,
което разрушава способността на пазара да разпределя капитала и поради
това се прекъсва финансовото посредничество и инвестициите 2.
Анализът на световната финансова криза, започнала през 2007-2008 г.,
често се разширява и разглежда паралелно с рецесията /кризата/ в реалния
сектор на икономиката. 3 Някои автори дори разглеждат отделно кризата във
финансовия и в реалния сектор. Например, в България преобладава мнението,
че криза има само в реалния, но не и във финансовия сектор, като това се
мотивира с факта, че няма фалити на финансови институции. Може обаче да се
твърди, че и във финансовия сектор на страната, включващ банковите и
небанковите финансови институции, а също финансовия пазар /фондовата
борса/, се наблюдава криза, макар в банковия сектор тя да е латентна и да
няма екстремни проявления.
За начало на световната финансова криза се счита м. юли 2007 г., когато
изпадат в неплатежоспособност хедж фондовете на Беър Стърнс и започва
кризата на IKB и Sachsen LB, а през август фалират или са продадени 50
ипотечни компании в САЩ, засегнати са също BNP Paribas, Barclays и West LB.
Следват добре известни събития – фалитите или одържавяването на големи
банки и финансови институции. Три години по-късно, към средата на 2010 г.,
повечето развити страни вече са излезли от рецесията, но финансовите пазари
не са се възстановили. Същевременно има макар и малко на брой държави,
където БВП продължи да нараства през 2008-2009 г., макар в някои от случаите
растежът да е слаб. Списание „Форчън” сочи 5 страни, които са понесли найдобре кризата – те са Австралия, Колумбия, Перу, Сингапур и Уганда 4.
Интересен е случаят с най-голямата източноевропейска страна Полша, където
през 2008 г. БВП нараства с 5%, а през 2009 г. – с 1,6% 5 и това се обяснява с
относително ниския дял на износа /40% от БВП/ и оттук по-малката зависимост
от него, големия вътрешен пазар, гъвкавия валутен курс и политиката на
Вж. например: Financial crisis of 2007-2010, en.wikipedia.org/wiki/Financial_crisis_of_2007; Steil,
B. Lessons of the Financial Crisis, Council of Foreign Relations, Council Special Report N45, March
2009, Washington D.C.
2
Вж. Portes,R. An Analysis of Financial Crisis: Lessons for the International Financial System, FRB
Chicago / IMF Conference, 8-10 October 1998, p.1.
3
Като фаза на бизнес цикъла рецесията представлява свиване на БВП, което според
общоприетите стандарти трябва да продължи поне две последователни тримесечия –
измерването става на база верижните индекси за тримесечния продукт, изчистени от сезонни
колебания. Рецесията може да прерасне в депресия, представляваща продължителен спад в
икономическата активност, който е много по-силен, отколкото при рецесията. Депресията се
счита за рядка и екстремна форма на рецесия и се характеризира със своята продължителност,
прекомерно увеличаване на безработицата, спад в предлагането на кредит, намаляване на
производството и инвестициите, множество фалити, намаляване на търговията и колебания на
валутния курс.
4
По информация на в. Класа, 5.07.2010.
1

5

По информация от: www.moneyweek.com/news-and-charts/economics/; www.imf.org/external/pubs/ft/survey.
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централната банка, доброто състояние на банковата система, стабилния
финансов пазар /през 2009 г. бе отбелязан 33% ръст на цените на фондовата
борса/.
В хода на кризата почти навсякъде по света има сериозна намеса на
държавата - предимно чрез операциите на централните банки, но също и с
бюджетни финансови средства. Точно тази намеса стана обект на сериозни
дискусии от гледна точка на нейната ефективност и резултати.
Авторът споделя становището, че директни ползи от кризи, особено
когато са мащабни, не могат да се търсят, тъй като кризите означават загуби за
икономическите агенти и като потребители, и като производители, а също и за
държавата като икономически субект. Наистина всяка криза представлява
своеобразно „разчистване” на пазарите от неефективни играчи, но това има
висока социална цена за сегашното поколение. Същевременно, обаче,
финансовата криза носи поуки, създава „памет” за противодействие на бъдещи
кризи – например, осъждането на пасивното поведение на централната банка
на САЩ по време на Великата депресия и негативното влияние на това върху
паричната система и цялата икономика. Следва също да се има предвид, че
последиците от една криза и поуките от нея се отнасят за различни поколения и
поради това оценките на кризата трябва да бъдат много внимателни.
По въпроса за управлението на кризи изобщо има изобилна литература 1.
Управлението на кризи на микро ниво се счита за процес, при който една
организация реагира на значително непредвидено събитие, което заплашва да
навреди на самата организация, нейните собственици, публиката /клиентите й/,
финансовото й състояние или репутация. Съответно се разграничават
различни видове кризи и фази на тяхното управление, като се имат предвид
главно три фази: идентифициране на природата на кризата, намеса, за да се
минимизират щетите, и възстановяване от кризата. При управлението на кризи
се акцентира на значението на дейностите с проактивен /изпреварващ/
характер, на прогнозирането и планирането, а също на факта, че кризите
възникват често неочаквано и решенията трябва да се вземат в условията на
стрес и липса на ключови късове информация.
В сравнение с големи системи, например криза, засягаща цели
национални сектори или икономиката като цяло, управлението на кризи в
рамките да дадена организация /фирма/ е по-просто. По принцип такава криза
възниква, когато приходите на една организация не са достатъчни, за да се
покрият разходите й и тя започва да изяжда спестяванията си, което в случай,
че не получи кредит или капитал отвън, в крайна сметка ще я доведе до фалит.
На микро ниво могат да се отделят средства и време за подготовка за кризисни
1

Вж. обширна библиография по въпроса в: www.wikipedia.org/wiki/Crisis_management.
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ситуации, за планиране на действията /например, провеждане на стрес
тестове, разработване на различни очаквани сценарии и др./.
На макро ниво такава подготовка, макар да е желана и полезна, би
изисквала значителни ресурси /разходи/. Управлението на криза не може да се
планира подробно месеци или година по-рано, може да се пропуснат
съществени фактори и обстоятелства, но стратегия трябва да се разработи
предварително. Кризите не могат да се прогнозират точно и да се избегнат, по
тях винаги има разходи и загуби. В по-общ аспект тяхното предвиждане е израз
на състоянието и развитието на човешкото познание /съвсем различно стои
този въпрос при естествените науки, където вероятността за сбъдване на
прогнозите е много по-висока/.
Управлението на финансови кризи е частен случай, който е особено
интересен и важен при мащабни кризи. Управлението на финансова криза с
национален или глобален характер обикновено се разглежда в рамките на
икономическата политика и действия на държавата за разрешаване или
смекчаване на кризата, а също на международната координация. Важен аспект
на проблема според автора е да се направи известно разграничение между
анализа, който се предлага от академичните икономисти, и този на
икономистите практици /полисимейкъри/, а предприетите антикризисни
действия да се разглеждат в краткосрочен и дългосрочен план.
Както вече беше посочено, някои автори 1 свеждат финансовата криза и
управлението на криза във финансовия сектор до случая с банковата криза,
доколкото банките са основен финансов посредник по критерия дял на
спестяванията, които се държат в тях, и по критерия финансиране
/кредитиране/ на икономиката. По въпроса има много публикации, където се
анализират мащабни /системни/ банкови кризи, които не са рядкост, вкл. в
страни от зоната на нововъзникващите пазари, каквито са и страните от
Източна Европа. При такъв подход е логично да се търси специфика при
появата и управлението на криза в други сегменти на финансовия сектор, а от
противоположното гледище – при криза в целия финансов сектор и също в
глобален /световен/ мащаб.
България има солиден опит в това отношение – имаме предвид
банковата криза от 1996-7 г., когато фалираха банки, които държаха около 25%
от активите на банковия сектор. По кризата има редица публикации от
български автори, в които се анализират различни нейни аспекти. Тези
публикации се появиха впоследствие, след кризата, и отразяват виждането на
авторите от дистанцията на времето. Почти липсва анализ на управленската
страна на кризата или той се свежда до отхвърляне на решенията на
1

Вж. например интерпретацията на Стенли Фишер в: www. imf.org/external/np/speeches/2001.
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полисимейкърите, взети по време на кризата – често под натиска на събитията
или при непълна и грешна информация.
В резултат на банковата криза бяха понесени значителни загуби от
собствениците на банки /както частни, така и държавни/ и от кредиторите физическите лица бяха компенсирани напълно за своите вземания в
номинално изражение, а фирмите вложители загубиха 50% от вземанията си.
Поуките от кризата бяха сериозни: направиха се промени в регулативната
уредба – бяха завишени, например, изискванията за капиталова адекватност и
те остават такива и в момента, промениха се към по-голяма рестриктивност
изискванията в някои наредби, подобри се надзорът и се направиха
институционални /организационни/ промени в него, въведоха се по-сериозни
изисквания за мениджмънта и т.н.
Както посочихме по-горе, има различия в интерпретацията на
финансовите кризи и тяхното управление от страна на академичните
икономисти и от страна на икономистите полисимейкъри, т.е. тези, които вземат
решения на държавно ниво. Следвайки логиката на икономическата теория,
макар и с някои нюанси, академичните икономисти се придържат в повечето
случаи към тезата за ненамеса на държавата в икономическия живот,
включително при криза, тъй като според тях намесата удължава кризата и
увеличава разходите за излизане от нея. Силни представители на такава
позиция са икономистите от австрийската школа 1. В строго теоретичната рамка
на тази школа, чийто безспорен идеен лидер е Фридрих Хаейк, няма място за
държавна намеса в икономиката, кризите вкл. финансови, се решават от само
себе си и следователно, отпада и въпросът за тяхното управление. В статия,
публикувана през 2008 г., Марк Торнтън заявява, че ако не е имало държавни
интервенции, започналата по това време фаза на корекции на бизнес цикъла
вече щеше да е завършила и да е започнал режим на възстановяване 2.
Обичайно е за тези автори да обвиняват за кризата централната банка с
нейната политика на лесно достъпен кредит. Това е рамката на познатата
дискусия между неокласическата и кейнсианската доктрина за излизане от
кризата. В студия, публикувана през 2009 г., проф. Иван Ангелов защитава
категорично кейнсианската доктрина, като припомня, че през последните 100
години не е имало нито един случай в света, когато някоя страна да е излязла
от значима криза без активното участие на държавата. Според него България е
от малкото страни в света с либерална вместо кейнсианска политика срещу
кризата. Той поддържа известното твърдение, че при кейнсианска политика
цикличните бумове и спадове в икономиката са по-малки, съответно рецесията
Вж. например: Кой е виновен за кризата? Отговорът на австрийската икономическа школа
/Сборник/, изд. Сиела, 2010, 230 с.
2
Пак там, с. 89.
1
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е по-плитка и кратка 1. Обширно и внимателно изложение на дискусията за
намеса на държавата, както от теоретична, така и от практическа гледна точка,
предлагат Нобеловите лауреати Дж. Стиглиц и Пол Кругман 2.
От своя страна, полисимейкърите /държавните институции и централната
банка, а също техните ръководители и експерти/ реагират на кризата от
различни позиции и това е обяснимо, защото при кризи като екстремна форма
на нестабилност те не могат да останат безразлични. Подобно поведение има
своята силна аргументация. Такива институции и лица са текущо отговорни за
всичко, което се случва в държавата, и те трябва да противодействат на кризи
от всякакъв род. Въпросът е как да стане това, което отново ни води до
икономическата теория и господстващите към даден момент разбирания, а
също до въпроса за познаваемостта на онова, което става, и за поуките от
минали кризи. Струва си да се навлезе повече в този по-абстрактен,
философски аспект на въпроса, но това не е предмет на настоящия доклад.
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ТЕОРИЯТА ФИНАНСОВИЯ БИЗНЕС АНАЛИЗ НА РАВНИЩЕТО
НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ
(НАУКОМЕТРИЯ, НАУЧНА ПАРАДИГМА И БИЗНЕС МЕТРИКА)
доц. д-р Марко Тимчев
катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, гр.София
Финансовият бизнес анализ на предприятието (ФБА) е естествено
продължение на научната дисциплина „Анализ на стопанската дейност”. В
условията на пазарна икономика тази наука и приложна методология се нарича
все още от някои „Финансово-стопански анализ”(ФСА) Финансовият бизнес
анализ е елемент на финансовия мениджмънт на предприятието. и е
ориентиран към изучаване на микроикономиката, бизнес стратегията и
тактиката на стопанските субекти. В Европа и по света бизнес анализа на
предприятието (фирмата) традиционно е известен като „Финансов бизнес
анализ” (ФБА) - (Financial Business Analysis).
Независимо, че у нас стопанския анализ има сериозни традиции като
наука и стопанска практика, понастоящем в реалния бизнес той слабо се
познава и не се използва ефективно в съответствие с реалните му
възможности като средство за управление. До голяма степен това се дължи на
невежество, нехайство, неразбиране и склонност към управление по т.н.„метод
на пробите и грешките”. Не се разбират проявленията на ФБА като специфична
(специализирана) функция на управлението, мощна методология, методика и
обособена престижна икономическа наука.
Всичко това произтича от дълбоко погрешното разбиране, че
счетоводството е ключ, който относително самостоятелно може да реши едва
ли не всички проблеми на финансовия мениджмънт на предприятието
(фирмата). Финансовият бизнес анализ (Financial Business Analysis)
понастоящем предполага сериозно обновяване на специфичната му
наукометрична рамка и бизнес метрика. Не е нормално през 21 век у нас той да
се преподава и внедрява частично или непълно със средства и методи,
характерни за добре известната, макар и уважавана за времето си съветска
научна школа. От много сериозно обновяване се нуждае научната парадигма на
бизнес анализа, както и неговата методология и методика. Теоретичният
фундамент на финансовия бизнес анализ (Financial Business Analysis) се
нуждае трансформации адекватни на съвременните икономически реалности.
Теорията на ФБА трябва да съответства на редица принципи изследвани и
установени от философията на науката – наукознание:
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1-ви принцип: Систематичност на финансовия бизнес анализ
(Financial Business Analysis):
Всяка теория се състои от отделни твърдения. Системността на теорията
представлява логическата съгласуваност на твърденията, от които се състои.
Логическата структура на теорията трябва да се разглежда като съставена от
аргументи [1]. Приема се от редица англо-саксонски философи-наукометрици и
техните привърженици у нас, че „Идеалът за системност на теорията е
дедуктивната теория.” (пак там). Съвременните изследователи твърдят, че
всяко нещо, което е дедуктивно изводимо, бива наречено аксиома. Приема се,
че аксиомите на една теория са сравнително малко и относително прости
твърдения, които не си противоречат. Доказано е, посредством съответната
мотивация, че ред специални области на знанието като съвременната логика и
математика задължително предполагат системност.
Считаме, че водещи елементи в инструментариума от методи на
финансовия бизнес анализ (Financial Business Analysis). са математиката,
статистиката, иконометрията, оптимизацията, изследването на функции, връзки
и зависимости, които да бъдат базирани на дълбока икономическа логика.
Финансовият бизнес анализ (Financial Business Analysis), трябва да отговаря на
принципа на системност в комбинация с правилата на дедуктивната теория.
Допускаме, че това твърдение е трудно приемливо за много анализатори.
Известни са възможностите на индукцията, които съвременните философи
третират в определена степен като традиционни и не във всички случаи
рационални. Философите, респ. философите наукометрици не отричат
съществуването и на обединяващото начало на т.н. принцип (метод) „традукция”.
Според повечето традиционалисти:
(Индукция + Дедукция) = Традукция
Системата на комплексния икономически анализ, при всичките и
достойнства, дължи известната си „идеологическа” адаптивност на смесения и
не особено ясен принцип на традукцията. Този принцип по наше скромно
виждане винаги малко или повече отваря врата към научна и научнопрактическата „бъркотия”. Размива се фокуса. Широко прокламираната, за
времето си, в условията на административно-планова икономика теория на
комплексния икономически анализ на проф.д-р ик. н. Ан. Д. Шеремет с
основните си достойнства -„комплексност” и „системност” в повечето случай, по
наше скромно виждане (М.Т.), дебалансират методиката на анализа и я
довеждат до, шаблонност, елементарни методически решения, тромавост,
трудна адаптивност и неадекватност към потребностите на реалния бизнес. Без
да ангажираме никого, считаме, че тази методология и нейните производни
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стояха и сега в основите на труднопреодолимия разнобой между теорията на
анализа и стопанската практика у нас.
Обръщайки се към съвременната философия на науката, склонни сме
склонни да приемем принципа на дедукцията (по примера на съвременните
философи наукометрици). Така например, ако следваме дедуктивния принцип и
поставим като приоритетен ориентир – брутната, респ. нетната печалба,
разработвайки методологията и методиката на финансовия бизнес анализ
стигаме прецизно до съставните елементи - фактори, които са имплицитни в
своето функционално единство на генезиса и дават реална представа за
формирането и разпределението на печалбата. Дедуктивният принцип води до
разкрепостеност, мобилност и дълбочина анализа на ключови обекти като:
печалба (Profit) – във всичките и разновидности, разходите (Expenses),
приходите (Sales or Revenues), рентабилността (Profitability), паричните потоци
(Cash flow) и стойността и икономическата добавена стойност (EVA and Wass)
“Посредством специфичната математическа символика идеалът за
системност – дедуктивната теория би могъл да се формализира по следния
начин:
(х) (

) [R( , ) v R (

)],

Където: R е отношение на логическо изследване,
и

и

са твърдения,

.” [1,46], [2, 59].

2 – ри принцип: Базиране на (Financial Business Analysis).върху
аналитични и синтетични теории:
Всяка теория, според доц. д-р В. Кулов и други философи–науколози се
състои от твърдения. Теорията и методологията на финансовия бизнес анализ
(Financial Business Analysis). е системно – организирана съвкупност от
твърдения, които според философията на науката, респ. съвременното
наукознание се делят на два вида: логически и дескриптивни
(извънлогически). Смисълът на логическите термини и подреждането на
термините в тяхната цялост определят логическата същност на твърдението.
От тук можем да мотивираме следния извод:
Смисълът на твърдението във финансовия бизнес анализ (Financial
Business Analysis). би следвало и естествено може да се разглежда като
своеобразна функция от две променливи:
•

от смисъла на дескриптивните термини.

•

от логическата структура на твърдението
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В съответствие с твърдението на G. Frege можем, че истинното значение
на твърдението в областта на (Financial Business Analysis). е функция от
неговия смисъл.
В теорията на финансовия бизнес анализ (Financial Business Analysis). би
следвало да се имплицират до степен на иманентност две, т.н. от нас
„субтеории”:
•
Субтеории, съставени от твърдения, които без изключение са
аналитични и с помощта на стабилни аргументи има основание да смятаме, че
са аналитично верни. Напр.:„Предприятието е рентабилно и финансово
стабилно”. Тези твърдения като правило във философията на науката се
третират като аналитични.
Субтеории, които съдържат твърдения (min-поне едно), които не
могат да се възприемат като аналитични. Напр.: „Предприятието е
задлъжняло но с благоприятна кредитоспособност.” Според философията на
•

науката подобни, наречени от нас „субтеории” би следвало да се квалифицират
като синтетични.
Тези фундаментални въпроси, които са ключови за разработването на
сериозните и наистина фундаментални (за съжаление дефицитни у нас)
теоретико-философски основи на Financial Business Analysis. са обект на
изследване от видния наш философ, проф. Димитър Михалчев, който
отбелязва: „..Математиката не се интересува от туй дали нейните обекти ги има
или ги няма в действителност, важното е да разбираме смисъла на термините и
определенията, с които си служим [2, 43], [3, 4]. Твърдението на проф.
Д.Михалчев е от принципно значение за теоретичните основи на финансовия
бизнес анализ. Неговата теза показва, че изводите от анализа следва да се
аргументират от мощен математически инструментариум. Трябва да признаем,
че на настоящия етап във финансовия бизнес анализ, който се преподава и
прилага у нас математическите и иконометрични методи не се използват в
достатъчна степен. Недопустимо е в официални монографични трудове,
учебници, а и в по-ангажиращи научни разработки да се пише за методи, които
са характерни за т.н. „други” науки и за методи специфични за методологията
на финансовия бизнес анализ.
Прекомерно се залага на елементарни методи като: т.н. „предварително
четене на данните” (пресилено е да се „обосновава” нещо естествено и
елементарно за ключов метод), „метод на коригирането”, „метод на верижните
замествания”, „метод на разликите” – модификация на метода на верижните
замествания. Самото странно наименование „верижни замествания”, поражда в
редица сериозни, математици, статистици и иконометрици сериозни съмнения.
По начало този метод е „генетично” обременен с риск от драстични неточности,
193

уговорки и условности. Той дава възможност за нерядко срещани субективни и
неверни интерпретации. Същото може да се каже и за разликовия метод за
факторен анализ. Съвсем пестеливо се интерпретира, на принципа на цитати
от традиционно използвани автори т.н. „Интегрален метод за факторен анализ”.
Трудно ни е да приемем, че сериозни учени си служат с този метод главно и
единствено при анализ на елемнтарни двуфакторни модели, връзки и
зависимости. Бегло в повечето литературни източници у нас се споменават
графичните методи за анализ. Някои автори пишат дори за „графичен метод”
като не си правят труда да дадат поне един пример в тази извънредно богата
насока от методологичния потенциал на анализа. Бегло се споменава от някои
и известния в литературата „Метод на разстоянията”. И по отношение на този
метод примерите или са елементарни, бедни, или изобщо отсъстват. Нима
модерния финансов бизнес анализ, за който се борим у нас, може да продължи
да се предоверява на методи със съмнителна математическа, иконометрична
достоверност и бизнес метрика. Нещо повече, при това състояние на нещата
едва ли е целесъобразно да се твърди, че в теорията и методологията на
анализа се използват математически и количествени методи, съобразно
съществуващите
потребности,
принципи
и
в
необходимия
обем.
Проблематиката се поставя, струва ни се, „за цвят” в челни абзаци на учебна и
научна литература, при това от учени с немалък стаж в гилдията у нас.
Съвременният финансов бизнес анализ трябва да се отвори към значително
по-сложен и прецизен математически апарат. Липсва оптимизация,
многокритериален анализ, корелационен, регресионен анализ. Не се използват
матричните методи, изследването на функции, размитата логика – тя е табу за
много от нашите учени в областта на (Financial Business Analysis). Не се
познават възможностите на дискриминантния анализ. Не се разбират сферите,
в които той може да се прилага – те никак не са малко.
Често някои наши учени пишат за балансовия метод за анализ. Не се
мисли – има ли разлика между балансов метод, метод на баланса или метод на
балансовото обобщаване. Едва ли е целесъобразно балансовия метод да се
редуцира и интерпретира с твърде неясни напъни от областта на счетоводната
теория или планирането, пък било то и „бизнес планиране”. Явно е, че
понятията в теорията на финансовия бизнес анализ относно методологическия
инструментариум и наукометричните параметри сериозно трябва да се уточнят.
Ако това не се направи веднага, у нас се рискува съществуването и
просперитета на една изключително важна наука – „Финансов бизнес
анализ”.Естествено с убеденост може да се твърди, че поне към настоящия
момент от позиция на теорията, а и в приложен аспект бизнес метриката,
иконометрията и директно казано математическия инструментариум, с който се
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борави в сферата на финансовия бизнес анализ е меко казано крайно
недостатъчен.
Боравенето с два или три количествени метода и с някои методи на
елементарната математика е крайно недостатъчно. Това в голяма степен
обезоръжава анализа и го прави повърхностен и твърде неубедителен в
редица (немалко) отношения.
Без всякакво колебание можем да твърдим, че методология, базираща
се на допотопни методи датиращи от края на 19-ти и началото на 20 век е плод
на научна леност, недооценка на действителността и крещящите потребности
на днешния ден. Икономиката ни е в криза, микроикономическата
действителност на много места е отчайваща, а някои продължават да я
изучават с помощта на четирите елементарни математически действия. Това,
тук и сега в стресиращата действителност на жестоката криза е въпрос, който
без каквото и да било отлагане трябва да бъде решен. Известно е, че още
Им.Кант, дистанцирайки се от общоприетото мнение е твърдял, че
математическите твърдения са синтетични, макар, според него, от особен вид.
Видният философ, в случая и иконометрик, защитава становището, че
истинността на математическите твърдения не е нещо случайно, а необходимо.
Кант в парафраза (М.Т.) продължава: когато са верни математическите
твърдения (респ. за анализа. - изводи), те представляват всеобщи и
необходими истини. Трябва да отбележим, че от това логично следва
фундаменталния за финансовия бизнес анализ извод, че сериозно и стабилно
мотивираната бизнес метрика възпроизвежда в значителна степен универсален
макро или микроикономически принцип, проявяващ се на равнище предприятие
(фирма).Разсъжденията в творчеството на Им.Кант са повод за дълбок
размисъл върху още една недооценена, поне до сега сюжетна линия в
теорията на икономическия анализ, респ. (Financial Business Analysis). Не
подлежи на никакво съмнение, че без да си представяме нещата
(икономическите процеси) в пространството и да ги осмислим във времето като
адекватен математически модел (като разположени едно до друго и едно след
друго) реалните оценки във финансовия бизнес анализ са невъзможни.
Твърдим, че както нашата научна мисъл, а така също и стопанските
субекти от реалния бизнес недостатъчно оценяват възможностите на
модерната бизнес метрика и пространствено – времевата линия в бизнес
анализа. Това е само част от обяснението за мудните, закъснели и
неоправдани темпове, с които теорията на финансовия бизнес анализ (Financial
Business Analysis). у нас догонва методологията и методиката за
позициониране на предприятието (фирмата) в пазарното пространство. Това е,
според нас, основната причината за неразбирането, а за някои, ширещото се
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невежество относно могъщата роля на стратегическия (SWOT and SWOT-Pest
Methods of Analysis) и неговото интегриране като задължителен елемент на
методологията и методиката на финансовия бизнес анализ (Financial Business
Analysis). Бихме представили подробно и разбирането си за съвременната
методическа схема на анализа от позиция на съвременните икономически
реалности, ако не съществуваха фундаментални въпроси, които немалка част
от учените анализатори у нас лековато и странно по какви причини загърбват
като дават поле за „изява” на безскрупулни научни фалсификатори,
самотитуловащи се помпозно, като „видни счетоведи”. Намеренията на тези
хора е да компрометират и ликвидират финансовия бизнес анализ у нас, като
го подменят с „всеобхватната”,според тях, методология на уважаваната от нас
научна дисциплина „Управленско счетоводство” (Management Accounting).
За да не пропадаме в мътната бездна на първосигналното парцелиране
на науката ще се опитаме да отговорим на нелекия въпроси като: „Що е
наука?”, „Защо няколко науки изследват еднакви обекти, често с идентични
методи?, „Кое поражда отрицанието, нихилизма и арогантната борба за
псевдонаучно надмощие?”, „Защо някои се прекланят пред поредните идоли и
сляпо копират без да творят?
Философията, респ. и философията на науката дълго време, а и сега се
идентифицира с категорията „теория”. Това е едновременно полезно – от
позиция на мобилност във възприятията, но в немалка степен крие и своите
рискове. Когато нерядко философията става извор на недоразумения, теориите
придобиват съществена специфика. Възникват научните теории. Постепенно
възниква европейската наука. Същевременно някои теории остават извън
науката. С тях продължава да се занимава и да ги изследва философията, без
да се дистанцира от научното знание.
Важно е да се отбележи, особено когато сме в процес на търсене на
философските основи на финансовия бизнес анализ да не се забравя, че
философските изследвания притежават поне две особености:
1.Абстрактност.
2.Синтетична форма.
С понятието - теория можем да определим традиционния смисъл на
думата „философия”, респ.”философия на науката”, респ. „философия на
финансовия бизнес анализ”.
Категорията наука може да се третира в широк и тесен смисъл. Под
„наука” в широк смисъл би трябвало да се разбират систематизирани възгледи
от всякакъв вид.
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В тесен смисъл категорията наука се разбира като емпирична (опитна)
наука.
Във философията на науката, респ. наукознанието под „наука” се
разбират не всякакъв вид систематизирани възгледи, а само2
a)възгледи, които имат формата на теории.
б)само синтетични теории, които са верни или неверни на фактически
основания.
в)само обяснителните теории – теории целящи обясняване на явленията.
г)само емпиричните теории – теории отличаващи се със своята
зависимост от опита.
Модерната европейска наука, към която се стремим да ориентираме и
финансовия бизнес анализ (Financial Business Analysis) се състои от предимно
опитни, респ.-емпирични науки.
Според Дейвид Хюм – в парафраза (М.Т.) – емпиричните теории, за да са
верни,трябва да са съгласувани с опита. Емпиричните теории са опитно
проверими.
Фундаменталната философия на науката, респ. и философията на
финансовия бизнес анализ (Financial Business Analysis) се базира на
определението:
Научният метод не е индуктивен, а хипотетико-дедуктивен.
Специфичното, което разкрепостява и дава мобилност и свобода при избора на
подходи в анализа е запазващата се възможност за използване на методите,
респ. принципи на индукция, дедукция, анализ, синтез и в определени случаи с
т.н. принцип на традукцията.
“Научните теории за разлика от квазинаучните са верифицируеми.
Твърдения, които не са верифицируеми, са безсмислени. Една теория може да
се счита за верифицируема (опитно потвърдена), когато е доказано, че
истинността е високо вероятна”[2].
Финансовият бизнес анализ е наука базираща се, на логиката и
аргументите. В изследванията, посветени на неговите теоретични основи
подобни твърдения, принципи и подходи са слабо или никак не са изследвани,
а още по-малко мотивирани или защитавани.[2]. Той е наука, базираща се, на
логиката и аргументите. В изследванията, посветени на неговите теоретични
основи подобни твърдения, принципи и подходи са слабо или никак не са
изследвани, а още по-малко мотивирани или защитавани.[2]. В теорията на
финансовия бизнес анализ лисват понятия като „умозаключение” и „аргумент”.
Това според нас са непростими пропуски на научната мисъл.
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Осмисляйки идеите на нашия философ – наукометрик доц. д-р В. Кулов
бихме могли да твърдим с убеденост: Финансовият бизнес анализ (Financial
Business Analysis) е наука за оценка на аргументите, респ. на
микроикономическите аргументи, свързани с твърденията за състоянието на
бизнеса в предприятието (фирмата). Финансовият бизнес анализ (Financial
Business Analysis) е наука базираща се изключително на логика. “Терминът
„аргумент” придава по-голяма яснота и определеност на разбирането за
логика”1 “Терминът „аргумент” придава по-голяма яснота и определеност на
разбирането за логика”2 Можем да направим извод, че финансовия бизнес
анализ е наука, методология, методика и бизнес метрика интерпретираща
микроикономическите процеси изключително върху принципите на прецизната
логика.
Изясняването на обекта и предмета на Финансово-стопанският бизнес
анализ (Financial Business Analysis) по примера на англоезичната литература е
свързано „не с мисленето изобщо, а с разсъжденията (reasoning), с аргумента
(argument). Естествено аргументът се дефинира като „продукт на мисленето”.
Микроикономическата ситуация, позиционирането в макроикономическото
конкурентно пространство и бизнес състоянието на предприятието, (фирмата)
би трябвало да се моделират и оценяват прецизно.
„Анализът да бъде продукт на мисленето и разсъжденията
(reasoning and arguments) [2],[3]. Tова твърдение е със статут на първи и
основополагащ принцип.
На база на приведения фундаментален принцип от философията и
теорията на науката, без претенции за изчерпателност, формулираме някои от
специфични принципи на финансовия бизнес анализа (M.T):










ситуациите.


Финансова и технико-икономическа бизнес метричност.
Сравнимост и съпоставимост на метричните променливи.
Приемственост на информационната база
Обективност.на бизнес оценките.
Всеобхватност на бизнес анализа.
Системност и субординираност.
Многовариантност на методологичните йерархии.
Интегративност и модулируемост.
Непрекъснатост и възможности за имитация на бизнес ситуациите.
Превантивност, интуитивност и предсказуемост на бизнес
Генериране и тестване на бизнес сценарии.
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Финансовият бизнес анализ е конвертируем винаги, когато
основополагаш, респ. фундаментален принцип, заложен в основата на неговата
методология и методика е принципа, наречен от нас:


Принцип на прецизната икономическа логика.

В „Кратък увод в логиката” на П. Хърли логиката се определя като наука
за оценка на аргументи. Готлоб Фреге (1848-1925), се счита за баща на
философското направление, което понастоящем господства в англоезичния
свят. Същевременно той се възприема и за основоположник на модерната
логика. Г.Фреге твърди, че съществуват закони за подкрепата на заключението
от основанието в аргумента, и цел на логиката[3].
Финансово-стопанският (бизнес) (Financial Business Analysis) анализ е
специализирана функция на управлението на предприятието, посредством
която се реализират основните функции на управлението, определящи и
мотивиращи неговото поведение в пазарното пространство (вж. фигура 1) при в
непрекъснатост във времето и пространството. и потенциал за позициониране
на обектите на анализа.

(Фигура 1)
Освен като специфична (специализирана)[5] функция на управлението
финансово-стопанският (бизнес) анализ е обособена приложна икономическа
наука.
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Финансовият
бизнес
анализ
притежава
свои
философскоепистемологични и наукометрични параметри: предмет, обект, метод,
съдържание, функции и задачи.
Financial Business Analysis е паралелно и относително обособена
подсистема на глобалната система за финансов мениджмънт на
предприятието. Елементи на подсистемата за финансов бизнес анализ са:
методология, методика, човешки (интелектуален) капитал, информационна
база, средства за автоматизация (напр. ЕRP-Systems), IT-специализиран
софтуер и др. Подсистемата „Финансово-стопански (бизнес) анализ” (Вж.
Фигура 2) функционира посредством различни конфигурации.
В условията на пазарно стопанство бизнес анализът трябва решително
да се пренасочи към активни методи, адекватни на пазарната ентропия и
безкомпромисна конкурентоспособност: “SWOT Method of Analysis”, „Z-Score
Method of Analysis” на проф.Ед.Алтман, Лист, Тафлър и др., “Balanced Scorecard
Method of Analysis” на проф. Д. Нортън и проф. Р. Каплан, методи за
ситуационен анализ, системи за функционално-стойностен анализ на
разходите, АВС – Analysis и др. (вж. фигура 5).
Теоретичният фундамент на финансовия бизнес анализ би бил непълен
без опит за формулиране на неговите основни наукометрични характеристики:
Предмет на финансовия бизнес анализ са микроикономическите процеси
развиващи се при движението на капитала и трансформациите на капиталовата
структура във фазите на маркетинговата, инвестиционната, производствената,
търговската и финансовата дейност на предприятието (фирмата) и
обуславящата ги система от фактори в пазарното пространство
Метод на финансовия бизнес анализ е философски и микроикономически
обусловена система от количествени методи и модели, позволяващи правилно
позициониране на предприятието (фирмата)в пазарното пространство и
проектиране на алтернативни и реалистични сценарии за неговото адекватно
поведение и стабилна финансова защита
Обект на финансовия бизнес анализ (Financial Business Analysis) e бизнес
стратегията и тактиката на предприятието по отношение на клиентите и
конкурентите, обуславящи адекватна постройка на вътрешнофирмените бизнес
процеси, възходящо развитие на човешкия капитал и оптимална мисия, визия и
устойчиво конкурентно превъзходство.
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Маркетингов анализ, анализ на финансовата
стабилност, бюджетиране и инвестиционен
избор - SWOT Method of Analysis

Анализ на финансовия резултат на фирта
EBIT, Net Profit and ROS.

Анализ на
раходите

Анализ на
дейността

Анализ на
приходите

Анализ на
капиталите

Анализ на
активите

Анализ на финансовата стабилност и
риска от финансова несъстоятелност

Анализ на рентабилността и
икономическата добавена стойност

(Фигура 2)
1.Предварителна определяне на бизнес координатите, оценка и позициониране на
предприятието (фирмата) в пазарното пространство (SWOT Method of Analysis). 2.Анализ на
базисното финансово състояние, стратегически бюджетен анализ, анализ и оптимизация на
капиталова структура на предприятието. 3.Инвестиционния анализ на предприятието.
4.Стратегически и оперативно-тактически анализ: финансово, маркетингово, производственотехническо бюджетиране и разработване на бизнес план на предприятието. 5.Анализ на
изпълнението на бизнес плана и реализация на стратегията и тактиката на предприятието.
6.Анализ на дълготрайните материални активи (Fixed Assets Analysis). 7.Анализ на
краткотрайните материалните активи (Current Assets Analysis). 8.Анализ на човешкия капитал
(Human Resources Analysis). 9.Анализ на разходите и себестойността. 10.Анализ на приходите.
11.Анализ на брутния финансов резултат (EBIT), нетната печалба (загуба) и финансовият
резултат от продажби на продукция, работи и услуги. 12.Анализ на финансовото състояние,
финансовата стабилност и риска от финансова несъстоятелност (банкрут) на предприятието
“Z-Score Method of Analysis”. 13.Анализ на рентабилността на разходите и себестойността,
приходите (индикатор за бизнес активност), активите, капитала.14.Детерминиран анализ на
функционалната зависимост между рентабилността и обращаемостта на активите и
капитала.15.Анализ на финансовия риск посредством функционалната зависимост “Ефект на
финансовия лост”.16.Анализ на функционалната зависимост между ликвидността и
рентабилността на предприятието.17.Анализ и управление на рентабилността съобразно с
принципите
на
системата
„Direct
Costing”
и
методологията
„CVP-Method
of
Analysis”.18.Интегриране на стратегическия „Balanced Scorecard Method of Analysis” в
методологията на финансово-стопанския (бизнес) анализ.
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Теорията на финансовия бизнес анализ трябва да се развива и
усъвършенства непрекъснато с възможности за интегриране с водещото,
приложното и най-доброто от постиженията в Европа и по света.
Наукометрията ни задължава да развиваме анализа в хармония между
стабилна фундаментална теория и приложни възможности адекватни на
съвременните икономически реалности.
Финансово-стопанският бизнес анализ, известен още като Финансовостопански анализ (ФСА) представлява особен вид функция на управлението на
предприятието.
Анализът и контролът във функционален аспект са иманентни и дълбоко
свързани със счетоводството по ред обективни и отдавна известни причини.
Финансово-стопанският бизнес анализ (ФСА), който категорично има своя
специфична методология и методика е пряко свързан и не следва да бъде
разглеждан отделно, а още по малко „изолирано” от счетоводството, контрола и
независимия финансов одит. Обективно и безпристрастно управленската
функция „Анализ”, неизменно присъства и е средство за осъществяване на
всички останали ключови функции на стопанското управление. Нито един
сериозен, обоснован и и добре балансиран бизнес-план не може да бъде
разработен и реализиран без анализ на пазарната конюнктура, анализ на
конкурентната среда, анализ на мястото на предприятието в пазарното
пространство и неговия рейтинг.
Прецизната оценка на предприятието поне в четири аспекта - „силни
страни”, „слаби страни”, „възможности” и „заплахи” обективно се налага преди
стартирането и финала на всеки амбициозен и сериозен бизнес.
Методологията и методиката на стратегическият „SWOT Method of Analysis”
дава
възможност
за
реалистична
комплексна
оценка
в
тези
жизнеутвърждаващи за бизнеса насоки. Успехът на „SWOT Business Analysis”
става възможен тогава, когато той се извади от пелените на самоцелното си
развитие в чисто научен план като самостоятелен маркетингов постулат.
„SWOT Analysis” трябва прецизно да се прилага в началната фаза на системния
бизнес анализ на предприятието. В световната практика е широко известен и
приложим конвенционалният „SWOT Analysis”, насочен към параметрите,
произтичащи преди всичко от индивидуалните особености на предприятието.
SWOT анализът е широко популярна съвременна техника
стратегически бизнес анализ, разработена от проф. д-р Алберт Хъмфри.

на

SWOT - анализът разглежда четири фактора, които идентифицират
проекта, бизнеса, продукта или предприятието върху който са приложени. Тези
фактори могат да се систематизират по следния начин – (Вж.Фигура 3):
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Вътрешна
среда
Външна
среда

Положително
влияние

Отрицателно
влияние

Плюсове

Минуси

Възможности

Опасности

(Фигура 3)
•

Плюсове (Strengths) – „силни страни”

•

Минуси (Weaknesses) – „слаби страни”

Възможностите (Opportunities) – най-често в продуктов аспект се
анализират в т.н. матрица на Ансофф.
•

Матрицата „Продукт – пазар” или т.н. „Матрица на Ансофф” е
разработена от считания за основател на стратегическия анализ в бизнес
управлението щатски професор Игор Ансофф. Този метод за бизнес анализ,
популярен на запад още като „метрика” има за ключови обекти вариантите за
стратегическо развитие на продуктите. При стратегическия бизнес анализ, на
принципа на метриката се разглеждат потенциалните продукти, които могат да
се развиват във всеки от квадрантите на специфична матрица за бизнес анализ
– (Вж. Фигура 4).

Съществуващи
пазари
Нови
пазари

Съществуващи продукти

Нови продукти

Проникване в пазар

Разработка на продукт

Разработка на пазар

Диверсификация

(Фигура 4)
Опасности - заплахи (Threats) - При анализът на опасностите за
определен продукт или бизнес много полезен може да се окаже известният в
бизнес „Модел на Портър”.
•

Моделът на Портър „Модел на петте конкурентни сили” е разработен
от световнопризнатия - водещ специалист по пазарна конкуренция Майкъл
Портър. В световната практика на корпоративния бизнес анализ този модел е
разработен и се използва широко още от 1979 год.
Според бизнес моделът за анализ на М. Портър, пазарът представлява
функция от пет конкурентни сили:
1.Интензитет на конкурентните сили, възникващи от стратегическите
действия на бизнес организацията.
2.Сила при преговорите, произтичаща от страна на бизнес организацията
- клиент.
3.Сила при преговорите, произтичаща от страна на бизнес организацията
– доставчик.

203

4.Рискови ситуации при внезапна поява на продукти-заместители.
5.Рискови ситуации, произтичащи от навлизане на пазара на нови и
много силни конкуренти.
Петте конкурентни сили според теорията, методологията и практиката на
пазарно-конкурентния бизнес анализ са свързани с неимоверно голям брой
фактори, които действат обективно и се проявяват на различни нива и в много
посоки. Корпоративният бизнес анализ на пазарната конкуренция показва, че с
всеки от петте ключови фактора, (по проф. М. Портър), са свързани с
множество подфактори и факторни системи, поддаващи се на бизнес метрика и
анализ. Някои от подфакторите, свързани с петте основни функции на
конкурентния анализ са: брой на конкурентите (играчи на пазара),
количествените изменения на браншовите параметри, динамиката на условнопостоянните разходи по браншове и браншови вериги, количествените
параметри, свързани с мащаба и обхвата на конкурентните браншове,
разходите по прехвърляне и трансформации на интересите към различни
доставчици, разходи, свързани с динамиката на търсенето и предлагането,
разходи, възникващи при появата на продукти, стоки и услуги - заместители,
разходи, възникващи при вътрешно - структурни промени в конкурентните
браншове и др.
Силно въздействие върху поведението на пазарните конкуренти,
влизащи в обхвата на множеството от обекти на (SWOT Method of Analysis)
оказват още и фактори като – т.н. икономии от мащаба (намаление в
дългосрочен план на средните разходи по производство, продажби или
придобиване на единица продукт при фиксирани или целесъобразно
модифицирани производствени мощности на компанията), продуктова
концентрация на съответния пазар, динамика на цените на евентуалните
продукти – заместители (особено ако тя е в посока на намаление), разходите за
суровини и материали, разходите за доставка, монтаж, гаранционно
обслужване, както и много други фактори.
Многопосочното поведение на изброените и свързаните с тях преки и
косвени фактори правят конкурентите „силни”, „слаби”, „уязвими”, „доминиращи”
„трудно предсказуеми” или направо „непредсказуеми” от гл.т. на пазарното им
поведение. Много често в практиката на големите компании се прилага т.н.
разширен „SWOT Method of Analysis”, в който се разглеждат различни стратегии
за „управление” на поливалентни комбинации от вътрешни и външни, явни или
прикрити пазарни фактори – (Вж. Фигура 5).
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вътрешна среда
Плюсове
Минуси
(S)
(W)
в
S-O-Стратегии:
W-O-Стратегии:
ъ Възможности Използване на
Унищожаване на слабости за
н
(O)
възможностите за
създаване на нови
ш
реализация на плюсовете
възможности
н
а
W-T-Стратегии:
S-T-Стратегии:
с Опасности Използване на плюсовете Разработване на стратегии,
които да не позволят
р
(T)
за елиминиране на
слабостите да бъдат
е
опасностите
активизирани от заплахи
д
а
SWOT
анализ

(Фигура 5).
Прилагането на „SWOT Method of Business Analysis” в управлението на
предприятието провокира интелигентни и адекватни решения по оптимално
използване на „силните страни”, „възможностите” и успешно преодоляване на
„заплахите” в бизнеса на компанията (корпорацията, фирмата, предприятието).
Практическата реализация на модерните стратегически подходи в
корпоративния бизнес анализ е постижима с висока степен на ефективност
тогава, когато „SWOT Method of Analysis” се използва в задължителна
комбинация с методологията на т.н. „PEST Method of Analysis”. Известната и
стабилно утвърдена в развития бизнес анализ методология от типа на „PEST –
Analysis” е насочена към разкриване на влиянието на факторите от бързо
променящата и трудно предсказуема пазарна конюнктура, респ. конкурентната
макросреда в непосредствен, широк и дори в пространствен смисъл и мащаб.
Успешната методологична комбинация между „SWOT and PEST Methods
of Analysis” е възможна при използването на достатъчно богат арсенал от
оптимизационни и логико-математически методи при наличност на тяхната
точна макро и особено микроикономическа интерпретация, както в процеса на
отделните математически итерации, така и при тълкуването на окончателните
количествени резултати от бизнес анализа.
Практическото използване на „SWOT – PEST” методологията в
корпоративния бизнес анализ създава добра ориентация и реалистична
приложна основа за капиталово бюджетиране, оптимизация на капиталовата
структура на предприятието и сравнителен анализ с използване на статични и
динамични методи във фазата на инвестиционния избор. Все още не може да
се твърди с достатъчна степен на убеденост, че утвърдената в световната
практика и доказано полезна за корпоративния стопански и финансов
мениджмънт методология на „SWOT and PEST Methods of Analysis” се използва
правилно, пълноценно и достатъчно ефективно от предприятията в България.
Ако в националната ни практика има примери на използване на „SWOT-PEST”
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методологията, то те са все още спорадични, инцидентни като са характерни
предимно за целеви изследвания предимно в публичния сектор. Една стабилна
интеграция на „SWOT - PEST Methods of Analysis” в практиката на
корпоративния бизнес анализ у нас все още рядкост, признак на
посредственост и липса на нюх към полезното, целесъобразното и утвърденото
в световната практика на корпоративния бизнес анализ.
Науката „Финансово-стопански (бизнес) анализ” – (ФСА) у нас, все още
не проявява собствено, съвременно и подобаващо отношение, а без особени
основания мълчи по отношение на специфичната методология на световно
утвърдения и широко използван в чуждестранната, а вече и в българската
практика „Балансиран бизнес анализ на фирмата”.
Тази широко популярна, уважавана и изпитана в световната наука и
бизнес практика методология е известна под наименованието „Balanced
Scorecard Business Analysis”.
Съзнателно накратко разгледаните от нас „SWOT” и „PEST”-Methods of
Analysis” много често и ефективно се интегрират с балансирания бизнес анализ
на корпорацията (фирмата, респ. предприятието). „Balanced Scorecard Analysis”
е известен още като „Бизнес анализ чрез балансирани карти” или „Система от
балансирани показатели за анализ на ефективността”. Тази съвременна,
научно призната и широко използвана в световната практика методология
успешно се интегрира както със стратегическите, така и с тактическите методи
за бизнес анализ.
Могат да се систематизират основните и водещи цели и задачи на
„Balanced Scorecard Business Analysis”:
1) Изясняване и обосноваване на бизнес стратегията на компанията;
2) Запознаване на цялата бизнес организация със стратегията на
компанията;
3) Синхронизация на целите на отделните служители с целите на
функционалните отдели в хармония с глобалната стратегия на компанията.
4)
Синхронизация
на
стратегическите
(дългосрочните)
със
средносрочните и краткосрочните цели. Цялостно синхронизиране на
бюджетите от различните времеви хоризонти на бизнес анализа.
5) Идентифициране и конкретно обосноваване на стратегическите
дейности. Синхронизация на стратегията и тактиката на компанията.
6) Системен бизнес анализ на стратегията и хармонизация на нейната
реализация с тактиката на компанията.
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7) Подсигуряване на права и обратна връзка на стратегическия и
тактическия финансов и стопански бизнес анализ на ефективността на всички
нива и центрове на отговорност в компанията.
В основата на концепцията на балансирания бизнес анализ на
ефективността е идеята за създаване на нова система за измерване (метрика)
на дейността на бизнес организациите.
„Balanced Scorecard Method of Business Analysis” е разработен
методологически през 1990 год. в изследователско подразделение и научни
центрове на известната, действаща и у нас одиторска компания „KPMG”. По
това време там се осъществява изследване на тема „Измерване на дейностите
в организациите на бъдещето”. Изследователският проект се ръководи от
щатския професор от университета в Харвард Дейвид Нортън. Негов
академичен консултант и най-близък сътрудник е проф.Робърт Каплан.
Проектът „Balanced Scorecard Analysis” се базира на схващането, че
съществуващите подходи към анализа и оценката на дейностите в бизнеса,
базиращ се само и единствено на финансовите показатели, отдавна съвсем не
са, сами по себе си, единствени и в никакъв случай - достатъчни. Нещо повече,
според проф.Д.Нортън и проф. Р.Каплан чисто финансовият подход е в голяма
степен и едностранчив. Според двамата утвърдени учени анализът на
финансовите, респ. на финансово-счетоводните показатели непременно трябва
логично да се комбинира в благоприятно, реалистично и конструктивно
съчетание с технико-икономическите и дори с чисто техническите параметри
(измерители). Едностранчивият подход на „фабрикуване” на бързи, ефектни и
понякога „менторски” рецепти за състоянието на бизнеса на базата само и
единствено на основата на чисто финансови параметри е директно казано
прибързано и често много повърхностно.
Постепенно, макар и да са бързи и ефектни, чисто финансовите подходи
към корпоративния бизнес анализ застаряват и до голяма степен стават
сериозна пречка пред развитието на компаниите. [6].
Постепенно в съвременната научна методология на корпоративния
бизнес анализ се формира и развива авангардната, обективно, трезво и
последователно налагаща се концепция за т.н. балансирани карти.
Първоначално концепцията за балансираните карти се базира на
проучването на опита на компанията Analog Devices, която под ръководството
на своя вицепрезидент Артур Шнайдерман внедрява корпоративни карти
(Corporate Scorecards). В тези карти освен традиционните конвенционални
финансови измерители се използват и нефинансови показатели като показатели за обслужване на клиентите, качество на изделията,
продължителност на производствения цикъл, развитие на нови продукти и
207

много други. В резултат на изследванията на проф.Каплан и проф.Нортън се
предлага концепция за балансирана карта, известна като Balanced Scorecard. В
последните години на ХХ век концепцията за тази карта се утвърждава като
най-масово разпространената основа за измерване на дейността във всички
водещите компании в света.
Постепенно модифицирани варианти на Balanced Scorecard Analysis
започват да се използват в области извън реалния бизнес – социални
дейности, образование, местно и държавно управление, дейности на
неправителствени организации и др. Обективно се налага и реализира в
практиката на компаниите основното предназначение на Balanced Scorecard
като инструмент за измерване и анализ на влиянието на всички ключови
фактори, от които реално зависи успехът на компанията.
Преодоляването на дефицита в корпоративния бизнес анализ, породен
от преимущественото, главно, единствено и на моменти самоцелно използване
на чисто финансовите измерители (показатели) се оказва невъзможно без да
се търси обективната връзка и поливалентност с други параметри.
По същество в „Balanced Scorecard Method of Business Analysis”
обективно се търси и основателно се намира един качествено нов и
реалистичен подход, изразяващ се в разумно съчетание на финансовосчетоводните и значителен брой нефинансови параметри (показатели),
характеризиращи дейността. Известната, а на моменти прекалено банална
едностранчивост и недостатъчност на самоцелното и самостойно финансовото
измерване се предлага да бъде преодоляно в разумни граници посредством
разгръщане на корпоративния балансиран бизнес анализ поне в четири
стабилни и научно-обосновани аспекта:
1.Финанси. Анализ на ръста, степента на доходност и финансовия и
стопански риск и целия спектър от финансови, респ. финансово-счетоводни
показатели, разглеждани от позицията на акционера, финансовите и в
значителна степен от нефинансовите мениджъри. Анализ на показателите от
финансовите отчети във връзка с технико-икономическите параметри на
вътрешнофирмените бизнес процеси.
2.Потребители. Анализ на механизма на създаване на допълнителна
икономическа стойност и разнообразие за потребителите. Анализ на
продуктовата структура и резултатите от прилагането на маркетинговата
стратегия на корпорацията. Анализ на резултатите и реалната ефективността
от гл.т. на позицията на предварително фиксирания операционен „CVP –
Leverage”.
3.Вътрешни бизнес процеси. Анализ на определящите и най-важни
направления в развитието на бизнес процесите, водещи до удовлетворяване
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изискванията
на
акционерите
и
потребителите.
Вътрешнофирмен
функционален анализ на дейността по АВС – центрове за отговорност
(разходи – технологични процеси - дейности – резултати).
4.Получаване на знания и по-нататъшно развитие.
Анализ на основните, стратегически и приоритетни направления на
бизнеса при критерии за създаване на благоприятен вътрешно корпоративен
организационен климат и перспективни структурни промени. Анализ на
процесите по внедряване на новости, обучение, квалификация и развитие на
персонала с цел по-нататъшно истинско, а не умозрително развитие и
усъвършенстване. Анализ на параметрите, свързани с управлението на
процесите на хармонизация на вътрешно корпоративните бизнес интереси. [6].
За всеки от посочените четири аспекта на балансирания бизнес анализ
се дефинира минимум от 5-10-15 показателя, чрез които да се осъществява
измерването. Показателите могат и трябва да имат както финансов, така и
нефинансов (материален и нематериален) характер. По този начин
състоянието и развитието на компаниите се представя значително по-цялостно
и балансирано, а не само на база на постигнатите значения и нива на
определени резултативни финансови показатели (Вж. Фиг. 6).
Практическото прилагане на методологията и методиката на Balanced
Scorecard Business Analysis през първите години от тяхната разработката на
Нортън и Каплан показва,че оптималното количество на включените в
отделните направления показатели е около 23-25, при едно ориентировъчно
разпределение, както следва:
При прецизирането на броя, кръга и обхвата на показателите за анализ
по методологията и методиката на „Balanced Scorecard Business Analysis”
според Д. Нортън и Р. Каплан трябва да се има предвид и утвърдения в
страните с развито пазарно стопанство принцип за т.н. „избор на аспектите”.
Според този принцип при избора на системата от показатели приоритетно
значение в повечето случаи има позицията и становището на най-влиятелните
и „контролиращите акционери” – „Теория на заинтересованите страни” –
известна от някои трудове.
Шведските учени в областта та балансирания анализ създават проект,
известен под наименованието EVITA. За разлика от стандартната балансирана
карта на Каплан и Нортън, шведската карта поставя разкрива някои нови
възможности.
Чрез показателите си самостоятелен акцент върху осъществяването на
иновационната дейност, която се разглежда в отделен план от перспективата
на бизнес процесите и усъвършенстването на персонала. По този начин
потребностите на предприятието от развитие намират по-ясен израз в
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системата за измерване. Същевременно като особено важен и определящ
аспект на функционирането на компанията се разглеждат отношенията с
доставчиците и съответно измерването (анализа) на тяхното състояние и
развитие.
Алтернативните подходи и архитектури на системи за бизнес анализ и
измерване за разлика от балансираната система на Нортън и Каплан дават
определени предпочитания и приоритети на т.н. „Теорията за максимизация на
стойността” като я поставят в контрапункт на разгледаната вече, макар и
накратко, „Теория на заинтересованите страни”.
Наблюдава се един подчертан стремеж системата за измерване и бизнес
анализ, в частност определянето на изпреварващите индикатори да бъде
съобразено с разновидностите на различните по характер решения, които се
налага да бъдат вземани и възприемани от управлението на компанията. В
този смисъл виждането за изпреварващите индикатори се предлага да бъде
съобразено с дефинирането на три времеви хоризонта на ръста на
компаниите:1. Осигуряване на свобода в предприемаческите решения.
2.Приемане на решения, определящи бъдещето на компанията. 3.Създаване
на реални опции за нови направления на бизнеса.
На преден план се откриват два основни принципа, независимо от
противоречията и поляризацията на становища:
1.Финансовите резултати на компаниите са недостатъчна характеристика
на тяхното цялостно състояние, потенциал и перспективи.
2.Методологията и методиката за анализ трябва да включва добре
балансиран и разумно обвързан комплекс от стойностни, материални и
нематериални показатели.
Балансираната система за корпоративен бизнес анализ подсигурява,
осъществяването на комуникациите и връзките в управлението, планирането и
постановката на задачите, обратната връзка, както и обучението, развитието в
името на ефективната реализация на стратегията и тактиката на компанията.
При конструирането на балансираните карти проф.Нортън и проф.
Каплан отчитат елементи от теоретико-приложния опит в бизнес анализа във
Франция от 30-те години на ХХ-ти век. Използват се елементи от
методологията на т.н. методология „Le tableau de bord”.
В „Le tableau de bord” на практика са използвани два вида показатели –
целеви и функционални. Целевите показатели представят виждането на
управлението за целите на компанията за даден период.
През втората половина на 80-те години на ХХ век „Le tableau de bord”
надхвърля границите на схема за измерване на резултатите от текущата
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производствена дейност. В качеството на целеви показатели все повече
навлизат стратегически характеристики на дейността, нещо което превръща в
системата за бизнес анализ в инструмент за реално стратегическо управление.
През втората половина на 90-те години на ХХ век съвместимостта на
„Balanced Scorecard Analysis” с т.н. „Теория за максимизация на стойността на
компанията” и съответно със стойностно ориентирания финансов мениджмънт
се подчертава категорично. На следващо място, балансирания бизнес анализ е
насочен към направление на инвестициите, работата с персонала, развитието
на вътрешните системи на компанията, корпоративната култура и климат [6].
Възприемането на тази логика ясно показва мнението на създателите на
Balanced Scorecard относно причинно-следствени връзки на равнище
съществени аспекти на дейността. На практика тази логика е възприета при
практическото внедряване на балансирания бизнес анализ в по-голямата част
от водещите компании. Така например в компанията „Xerox” причинноследствените връзки между целевите показатели се разглеждат в следния
формат (Вж. Фиг. 6) [7]
Модел за балансиран бизнес анализ на компания „Xerox”
Потребители

Финансова дейност
и делова среда

“И ние ще удържим/разширим нашите позиции в
бизнеса …”

“… то потребителите ще бъдат
във възторг”.

Вътрешни бизнес
процеси

Усъвършенстване и
обучение на персонала

“Ако ние сме привлекли, когото
тряб-ва…”

“и сме насочили
всичко в правилната посока…”

Фигура 6
Усъвършенстването на методологията и методиката на балансирания
бизнес анализ при съчетаване на елементи на теорията на заинтересоваността
и стойностната теория за просперитета на компаниите води до още еди
детайлизиран модел на „Balanced Scorecard Business Analysis”. На практика
методическата схема на балансирания бизнес анализ отразява зависимостта
„отношение на служителите→ впечатления на клиентите → доходност на
активите (нарастване на стойността)”
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Балансираният бизнес анализ (Balanced Scorecard Method of Analysis)
трябва да провокира интереса към новото, актуалното и модерното в
съвременния и международно признат финансов бизнес анализ. Той трябва
постепенно да замени някои, ако не и повечето остарели, статични,
елементарни и догматични методи за финансово-стопански анализ (финансов
бизнес анализ), които все още, без сериозни основания продължават да се
използват у нас – както в реномирани ВУЗ, така и в реалния бизнес.
Време е за усъвършенстване на теоретичните (иконометрични) основи,
както и за прецизно интегриране между финансово-стопанския анализ
(финансов бизнес анализ) и методологията на “Balanced Scorecard Method of
Analysis”. Това и в теоретичен и в приложен план в значителна степен би
извадило финансовия бизнес анализ у нас от редица методологични слабости,
опасни застойни явления и неадекватност по отношение на съвременните
икономически реалности.
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A STUDY OF THE EFFECTS ON BUSINESS INDUCED BY
ADDITIONAL TAXATION ON THE FINANCIAL INSTITUTIONS
assist. Dimitar Popov
University of National and World Economy

The effects of the financial crisis and its consequences have caused certain
developments regarding the issue of the financial institutions and their stability.
Various ideas dealing with these issues emerged as the discussion intensified.
The reaction of many governments in Europe as well as the United States was
to use enormous stimulus packages in order to bail out their troubled financial
institutions in that way hoping to restore the financial stability crippled by the crisis
effects. Already deeply in debt, these countries faced two major interconnected
problems one of them being the need to create new regulatory framework assuming
this would prevent excessive risk taking and dealing with their soaring budget deficits.
This study considers the effects on business induced by a hypothetical additional
taxation on the financial institutions in Bulgaria (the so called bank tax). It does not
deal with the issue of financial stability, the expedience of particular methods of
taxation or government considerations.

The Bank tax idea development
The idea of a bank tax first mentioned by the British Prime minister Gordon
Brown was to introduce a financial transaction tax in order to fight the effects of the
crisis aiming at stability and reduction of the speculative short term trading as well as
to accumulate additional budget funds to compensate the excessive stimulus
packages that were needed to save the banks. The bank levy is to be introduced
universally across the world so that there will be no advantage for banks which are
situated in countries opposing the levy.
At the Ecofin council meeting in October 2009, the European commission was
invited to study the “innovative financing at a global level” in relation to the issues
mentioned above. 1 On April the First the European commission presented the
working paper proposing several types of bank levy which are to be discussed. The
document coincided with the International Monetary Fund’s Interim Report prepared
for the G-20 meeting in April 2010. Both reports were viewing similar proposals. The
IMF report proposed several types of bank levy three of which are to be mentioned:

1

Conclusions of the European Council of 29/30 October 2009
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•
Financial Activity Tax (FAT) – a certain amount is levied based on
financial institutions profits and remunerations.
•
Financial Transactions Tax (FTT) – a tax on the financial transactions
originally proposed by the Nobel Prize laureate James Tobin.
•

Bank Levy based on the financial institutions liabilities or assets.

On July the 27th during the G-20 Toronto meeting the matter was discussed at
an international level. In favour of universal introduction of the levy are the European
countries: France, Germany, and United Kingdom. These countries spent substantial
amounts to bail out their financial sectors. They have already prepared to unilaterally
introduce a bank levy. Canada, Brazil, Russia, Japan, Australia and others are
opposing the proposed levy. The United States designed their own kind of bank levy
which will be discussed below. In short, the countries which used stimulus packages
to save their financial institutions were in favour and the ones who didn’t were
opposing it. Finally it was decided that each country will decide for itself and no
universal bank levy will be introduced.

Existing practice and recent development
There are several countries which introduced some sort of bank levy recently
and they differ in respect to the institution which will accumulate the revenue they will
be accumulated in:
•
A Resolution fund, in order to cope with future crises and to use the
funds to bail out troubled financial institutions;
•
budget;

The funds will be used as general revenue to support the national

Regarding the time of execution the levy can be:
•
Ex-ante levy – funds will be accumulated for future bail outs (such as
the Swedish bank levy mentioned below);
•
Ex-post levy – funds will be accumulated in order to restore the money
already used for stimulus packages (such as the American proposal for a bank levy
mentioned below). 1
In October 2009 the Swedish government imposed a “stability fee” upon the
banks and other credit institutions. The purpose of the fund is” to finance measures to
counteract the risk of serious disturbance to the financial system in Sweden”2. The
fee is set to 0,036 of certain part of the institutions’ liabilities but only half the fee will
be paid in 2009 and 2010 till a new risk-differentiated fee will be introduced. The
1
2

A fair and substantial contribution by the financial sector - interim report for the g-20, IMF, 2010
Press release 08 October 2009 Ministry of Finance Government Bill on introduction of stability fee
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liabilities already participating in some sort of state-guaranteed scheme are to be
deducted from the tax base1. The Swedish fee is a resolution fund ex-ante levy
because it introduces an extra insurance scheme and the funds are to be used for
future crisis building up to 2% of GDP of the country.
In 1986 the British government introduced the so called Stamp Duty Reserve
Tax (SDRT) to cater for paperless transactions in shares. At the time, company law
required a paper transfer document for the registration of a transfer of ownership of
shares but there were some transactions which did not produce a paper document. In
particular transactions within the same Stock Exchange accounting period escaped
stamp duty because there was no need for a transfer document. 2
The United States proposal for a bank levy is related to the substantial
stimulus packages the U.S. government spent in an attempt to stabilize its financial
sector. The levy is supposed to bring $90 billion in ten years. It is imposed upon
institutions which consolidated assets are worth more than $50 billion based on the
assumption that these firms carry the largest systemic risk 3. The proposed levy has
limited period of application. The fee would be approximately 15 basis points, or 0.15
of a percentage point, of covered liabilities, or total assets minus Tier 1 capital -common stock, disclosed reserves, retained earnings -- and excluding FDIC-insured
deposits for banks or insurance policy reserves for insurance companies4. The bank
levy is called “Financial crisis responsibility fee” pointing the banks as responsible for
the financial crisis. Although the levy is a temporary one, it is well known that with
regard to new government taxation and regulations, once imposed they tend to
become permanent.
The most recent development of the bank tax issue is the introduction of a
Hungarian bank levy upon the financial institutions. The Hungarian government has
imposed its own kind of bank levy upon the financial sector in pursuit of more
revenue and balanced budget. The levy rate amounts to 0.45% of annual net assets
of banks operating in the country. The decision is highly controversial as it has not
been consulted neither with the European Central Bank officials, nor with the IMF 5.
The tax burden is to be carried mainly by the Austrian banks in the country6.
The Croatian government following the Hungarian example also plans a
bank levy. The Croatian banking assets at the end of 2009 were 90.6% owned by
foreign entities 7.

1

PRESS RELEASE, 08 October 2009, Ministry of Finance, Government Bill on introduction of stability fee
STAMP TAXES MANUAL - Inland Revenue Stamp Taxes Office
3
The President Proposes Financial Crisis Responsibility Fee – www.whitehouse.gov, January 14, 2010
4
Obama Says Bank Fee Aimed at Recovering Rescue Money (Update2) – Bloomberg.com January 14,
2010
5
ECB slams Hungary's bank tax, lack of consultation – Reuters, August 6, 2010
6
Hungarian bank tax a 'prime example for a misguided measure' – Austrian Independent, August 31, 2010
7
Croatia Mulls Bank Tax To Boost Budget Revenues – See News, August 12, 2010
2
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Methodology and Empirical Data
In order to study the effects on business if a hypothetical bank levy upon the
Bulgarian financial institutions is introduced, an estimation model will be used. The
model considers different tax rates according to the ones mentioned above using the
same tax base. In order to cope with empirical insufficiencies, several assumptions
are made. The model illustrates the effects of extra taxation upon the financial
institutions and allows certain conclusions to be made.
Empirical Data
The empirical data used in the study originates from the Bulgarian National
Bank and the Bulgarian Deposit insurance fund:
•
Bulgarian National Bank – financial institutions balance sheets, deposit
structure of the citizen and non-financial institutions. The data refers to December the
31st 2009.
•
Bulgarian Deposit insurance fund – information about the member
banks contributions. The data refers to December the 31st 2009. Also provides useful
information about the deposit insurance conditions.
Estimation Model
The estimation model is based upon the Swedish bank levy. Taking into
account the characteristics of the Bulgarian financial system there are several
assumptions made for the model to work properly:
•
Assumption 1 the conditions will not change if a bank levy is introduced;
This means that no policy change is expected if a bank levy is applied in 2009 and
the financial institutions’ balance sheets will keep their values;
•
Assumption 2 the tax burden will not be transferred to the bank clients;
This means that the tax burden will be deducted from the financial result of the
institutions and won’t be transferred to their clients;
•
Assumption 3 introducing an insurance coefficient; In order to study the
results of individual financial institutions, some estimates have to be made;
•
Assumption 4 for the amount of insured deposits; It is assumed that all
deposits above 100 000 BGN1 (approximately 50 000 Euro) have different terms of
interest negotiated and there for are excluded from the Bulgarian Deposit Insurance
Fund scheme.
Model Components
For the composition of the Estimation Model the following components of the
financial institutions’ balance sheets are needed:

1

Bulgarian lev
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Model parameters:
1. Insured Deposits Coefficient – determined by the deposit sum for 2009
divided by the sum of all the insured deposits:

Table1. Insured Deposits Coefficient (estimates)
Thousands Euro

Non-financial Enterprises

Deposits sum
deposits not exceeding 50 000

1 956 374
Households and NCOAH(Non-commercial
organizations attending the households)

Deposits sum
deposits not exceeding 50 000(2)

19 580 862

Total deposits

35 265 188

Total insured deposits sum (not exceeding 50 000)
(3)
Insured Deposits Coefficient (Bulgaria)
(3)/(1)+(2)

21 537 235
0,61072225

2. Additional taxation rate (depends on the rates discussed and introduced by
different countries).
3. Financial institutions assets.
4. Tier 1 Capital.
5. Deposits. – The average deposit sum for 2009.
6. Financial results of the institution based on the balance sheet.

Model variables
7. Insured deposits sum
Insured deposits = Σ Deposits X Insured deposits coefficient
8. Tax base
Tax base = Financial institution’s assets – Insured deposits sum – Tier 1 capital
9. Additional taxation sum:
Additional taxation sum = Tax base X Additional taxation rate
10. Financial result after additional taxation.
Financial result after additional taxation = Financial result – Additional taxation sum

217

Estimation model structure and block scheme are presented below:

Table 2. Estimation model for studying the additional taxation effects on the financial
institutions.
Estimation model
Denomination

Quantity

Parameters
1

Insured deposits coefficient

2

Additional taxation rate

3

Assets

4

Tier 1 capital

5

Deposits

6

Financial result

0.61072225

Variables
7

Additional taxation sum

8

Taxation base

9

Additional taxation sum

10

Financial result after additional taxation
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Estimation model block scheme

Insured Deposits Coefficient

1

Deposits

Insured deposits
sum

2
Financial institutions Assets
Tax base

Tier 1 Capital
3

Additional taxation
sum

Additional taxation rate

4
Financial result

Financial result after
additional taxation
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Empirical results
The model will be applied using the Bulgarian bank system data. For
additional taxation rate the Swedish tax rate (amounting to 0,00036), the Hungarian
tax rate (0,0045) and the American tax rate (0,0015) are going to be used in order to
provide comparative information about the additional taxation revenue expected.

Chart 1. Different insurance forms comparison (thousand Euros).
Different insurance forms comparison (thousand Euro)
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From fiscal point of view the revenue collected is not of such significance as to
make substantial budget contribution. There is no clue as to what will be the
expenses related to the levy collection and impact assessment. Yet the additional
burden which will be imposed upon the financial system will nevertheless do its harm
to the sector.
It is noticed that due to the high level of insurability (over 60% of the deposits
participate in the insurance scheme) the Bulgarian Deposit insurance fund
contribution is comparatively high which leaves relatively small sum for additional
taxation as most of the deposits are included in other scheme and are deducted from
the taxation base. With the exception of the punitive Hungarian tax rate, the others
gather comparatively low revenue.
Concrete financial institutions effects and comparison
The estimation model can be used not only for assessing the impact of the
additional taxation on the financial institutions as a hole, but to study the effects on
individual financial institutions. In order to do that we will compare some of the largest
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Bulgarian banks in terms of financial result reduction due to taxation in percentages
and the additional taxation/capital ratio.

Chart 2. Financial result reduction due to additional taxation by institutions (in %)
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Results show great variety between the institutions. Some have to pay five
times bigger share of their financial result in the form of additional taxation. The
results depend on the prosperity during the year and in years of crisis where negative
values of profit emerge; the banks would have to pay the taxation sum from their
capital which is an extremely strong incentive to transfer the taxation burden to their
clients.
Looking at the taxation capital ratio below another picture can be observed.
The differences between the financial institutions are not varying in such extremes as
shown above when comparing the taxation sum to their capital though some
institutions still have to pay twice as much as others.

Conclusions
•
There are different results depending on the applied bank levy rate;
some rates are extremely punitive (as the Hungarian one) and their effects will do
more harm to the financial sector.
•
High level of guaranteed deposits; The Bulgarian banking system has a
high level of insured deposits which are deducted from the tax base. This means that
most of the deposits will not be affected from the additional taxation.
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•
Possible tax burden transfer to clients; Nevertheless the taxation
creates incentives to transfer the tax burden to the banks clients evading the burden.
•
The revenue will not justify the effect on the business. The collected
revenue is low enough to make a difference for the exchequer but still high enough to
hamper the financial institutions activities and the sector as a whole.

Chart 3. Additional taxation/capital ratio in %
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ТЕМПЪТ НА РАСТЕЖ КАТО ОБЕКТ НА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
доц.д-р Виолета Касърова
Нов български университет
GROWTH RATE AS OBJECT OF FINANCIAL ANALYSIS
assoc. prof. Violeta Kasarova, PhD
New Bulgarian University
Ключови думи: жизнен цикъл на компанията, темп на растеж, икономическа
добавена стойност, пазарна добавена стойност,
Keywords: corporate lifecycles, growth rate, economic value added, market value
added
JEL: G31, G32
Въведение
В теорията и практиката съществуват много примери, в които
агресивната стопанска политика води до изтощаване на финансовия потенциал
на компанията, предизвиква криза на ликвидността и нарушава финансовата й
устойчивост. Растежът има своите рискове и не би трябвало да се превръща в
самоцел. Много често периодът на бурен растеж е последван от стагнация, а не
рядко – от продажба на бизнеса по необходимост. И тук естествено възникват
въпроси – може ли да се следва стратегията на бърз растеж като се избегнат
присъщите на растежа „болести”, възможно ли е да се бърза без да се пада?
От друга страна, много компании се сблъскват днес с проблемите на
растежа: зрелост на отрасъла, общ спад в икономиката, финансова криза,
висока междуфирмена задлъжнялост, липса на нови идеи - все фактори, които
не способстват икономическия ръст. Тези проблеми изискват задълбочен
анализ, за да се намерят разумни решения, осигуряващи здравословна
динамика на растежа в дългосрочна перспектива и реален икономически
резултат в краткосрочен план.
Целта на доклада е да представи инструментариум за анализ на растежа
на стопанската организация от позициите на счетоводния и финансовия
аналитични модели, съобразен с фазите на жизнения цикъл на организацията.
Такъв подход е необходим, тъй като растежът е функция от оперативната,
инвестиционната и финансовата дейност на всеки етап от жизнения цикъл на
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организацията и за измерване и оценка на качеството му са необходими, както
счетоводни, така и финансови показатели.
1. Траектория на развитието на стопанската организация
В съвременния мениджмънт съществува направление, което се базира
на теорията за жизнения цикъл. В основата й е поставено разбирането, че
организацията е сложен организъм в състояние на непрекъснато развитие,
което преминава през предсказуеми фази. По подобие на биологичните
организми тя има жизнен цикъл, на всеки етап от който се изправя пред
определени проблеми, основният от които е темпа на растеж и необходимите
за това ресурси.
Също като хората организациите се раждат, растат, следвайки
определени и очаквани за възрастта си поведения достигат до разцвета на
своето развитие, след което остаряват и накрая умират. Това дава основание
на някои изследователи, по аналогия с човека, да идентифицират в
предприятието тяло и душа. Тялото на предприятието се формира от активите
му - недвижими имоти, изпълняващи ролята на имуществено ядро, движимо
имущество и оборотни средства. И всичко това е обхванато от интелектуална
обвивка, включваща система за управление, репутация, ноу-хау, нематериални
активи, информационни технологии, традиции, производствен опит и др.п.
Душата на предприятието е бизнеса му, характеризиран чрез излизащите и
влизащи парични потоци, а капиталът е като кръвта в човешкия организъм.
Всеки мениджър трябва да знае в каква фаза от развитието си се намира
организацията, която управлява. „Всички сме наясно с изгряването и
залязването на организации и дори на цели индустрии… Маркетинговите
експерти признават, че съществува продуктов и пазарен жизнен цикъл. Логично
е, при това положение, да съществува и жизнен цикъл на организациите.” 1
Докато биологическите системи са творение на природата, то
стопанските организации се създават от хората 2. За разлика от биологичните
системи обаче, организациите могат да съществуват много дълго, дори вечно,
въпреки че при тях също има цикличност в развитието. За организациите
времето не е определящ фактор. Те стареят и умират не поради възрастта си,
а от грешки в управлението, което е практически потвърдена закономерност. В
това отношение аналогията между организацията и биологическата система в
известен смисъл е ограничена, тъй като животът на организацията сам по себе
1

Gibson, Ivancevich, and Donnelly, Organizations: Behavior, Structure, Processes, McGraw-Hill
Higher Education, 2006.
2
I. Adizes. Corporate Lifecycles: How and Why Corporations Grow and Die and What to Do About It.
1988; I. Adizes. Managing corporate lifecycles: how get to and stay at the top. New Jersey, 1999.
http://www.adizes.com/corporate_lifecycle_overview.html

224

не включва неизбежната й смърт 1. С други думи, жизненият цикъл на
организацията не се подчинява на законите на Природата.
Някои от моделите, описващи растежа на компанията, вместо упадък, в
края си имат етап на зрялост. Така например, моделът на Л. Грейнер [Greiner,
1972, с. 37] 2 се състои от пет фази и описва линеен растеж на организацията,
пренебрегвайки стареенето й (фиг.1). Същото се наблюдава и в моделите на Г.
Липит и У. Шмидт [Lippitt, Schmidt, 1967, с.105] 3, Н. Чърчилд и В.Люис
[Chuurchill, Lewis, 1983, с.31] 4.

Размер на организацията

Обратно, моделът на И. Адизес [Adizes, 2004, p.8] 5 (фиг.2) акцентира
върху разликата между израстване и стареене. Израстването е способност на
организацията да се сблъсква и справя с различни проблеми. Развитието от
„малка” към „голяма” организация се случва чрез сблъсък с първоначално
малки и по-късно все по-големи проблеми. Стареенето пък изразява
намаляващата способност на организацията за справяне с проблемите.
Разрушаването (или смъртта), като финална фаза от развитието на
организацията, съществува в моделите на Д. Милер и П. Фризен [Miller, Frisen,
1984, с. 1161] 6 и Е. Фламхолц [Flamholtz, 1986, с.18] 7
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Фиг. 2. Жизненият цикъл на организацията по И.Адизес
Използвайки моделите на жизнения цикъл, всички организации могат да
се разделят на растящи, намиращи се в период на разцвет и стареещи.
Задачата на мениджърите е с най-малко загуби да доведат организацията до
разцвет и да я задържат колкото се може повече в това състояние, не
допускайки възникване на процеси, водещи до стареенето и смъртта й.
Основният въпрос, който трябва да решава при това, е темпът и качеството на
растеж. Като параметър, темпът на растеж на организацията фигурира в
моделите на Н. Чърчилд и В.Люис, Д. Милер и П. Фризенр, Е.Фламхолц и др.
В следващото изложение, разсъждавайки за темпа на растеж, ще вземем
предвид само тези етапи от жизнения цикъл на организацията, които я
характеризират като растяща организация. В случая това е част от
траекторията на организацията: от началния стадий до стадия на стабилност:

Фази в жизнения цикъл на организацията (по
И.Адизес)
Отглеждане
Бебешка възраст
Детство
Юношество
Разцвет
Стабилност
Аристократизъм
Ранна бюрокрация
Бюрокрация
Смърт

Окрупнени фази на
жизнения цикъл
Зараждане (начален
стадий)
Растеж
Стабилност
Упадък

Таблица 1. Фази на жизнения цикъл на организацията
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Растящите организации, като правило, се нуждаят от концентриране на
ресурсите върху ключови направления на бизнеса при съхраняване на
динамиката на растежа. В зависимост от целта на растежа те могат да
израстнат като 1:
•
«Ловци на печалба», устремени към увеличаване на приходите от
продажби, т.е. към обикновения растеж. Такива организации нерядко
поддържат висока задлъжнялост, което ги лишава от имунитет срещу много
финансови и общоикономически болести.
•
«Генератори на стойност», ориентирани към устойчиво
повишаване на стойността на компанията. Те имат дългосрочна тенденция на
растеж, която е двигател на ръста на цените на акциите.
За да се диагностицира правилно растящата организация е необходимо
да се анализира финансовото й състояние.
2. Основни характеристики на растежа
В теорията и практиката темпът на растежът на една организация се
разглежда като функция от различни характеристики, такива като размер на
компанията, възраст, структура на капитала, рентабилност, разходи за
иновации и др. Според [Dunne, Hughes, 1996] 2 темпът на растеж се намалява с
увеличаване на големината на компанията. Спад в темпа се наблюдава и с
увеличаване възрастта на организацията [Evans, 1987] 3. Младите компании
показват по-висок темп на растеж в сравнение с компаниите в по-голяма
възраст.
Изследването на [McEachem, 1978] доказва, че и типа контрол във
фирмата влияе върху темповете на растеж. Компаниите, в които доминират
акционерите, участващи непосредствено в мениджмънта, показват по-високи
темпове на растеж.
Според [Ивашковская, Пирогов, 2008] 4 при анализа на темпа на растеж
на компанията, независимо от нейната големина, отраслова принадлежност
или възраст, може да се приложат два противоположни подхода. Разликата
между тях е в критериите, по които се прави оценката на качеството на
растежа. Първият подход е на основата на печалбата. Той използва счетоводна
Според класификацията на компаниите, направена от консултантската компания А. Т. Карни.
Електронен документ: http://gaap.ru/biblio/corpfin/evaluation/019.asp.
2
Dunne P., Hughes A., Age, Size, Growth and Survival: UK Companies in the 1980s.Journal of
Industrial Economics, 1994, vol. 42 (2), p.115-140.
3
Evens D.S. The Relationship between Firm Growth, Size and Age Estimates for 100 Manufacturing
Industries. Journal of Industrial Economics, 1987, vol.35 (4), p. 567-581
4
Ивашковская И.В., Н.К.Пирогов. Финансовый анализ роста российских компании. Сп. Аудит и
финансовый анализ, №6, 2008.http://auditfin.com/fin/2008/6/Ivashkovskaya/Ivashkovskaya%20.pdf
1
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информация и е израз на неокласическата икономическа теория, според която
главната цел на всяка компания е максимизиране на печалбата. Вторият
подход е на основата на стойността и е израз на концепцията за максимизиране
стойността на компанията. За реализирането му се използва пазарна
информация и по-точно - за цената на акциите на компанията.
Прилагането на двата подхода позволява растежът да се определи като
динамика на показателите за оборот на компанията, от една страна и като
пазарна капитализация, от друга страна. Привлекателен е този тип растеж,
който осигурява ръст на стойността на компанията. Според консултантската
фирма А.Т.Карни 1 значителен растеж е възможен във всеки отрасъл, във всяка
страна, във всяка точка от цикъла на деловата активност. Предимствата на
растежа са в неговата стимулираща роля, в движението по спирала, а не
линейно.
В следващото изложение ще разгледаме по-подробно инструментариума
за анализ на растежа, респ. в счетоводния и във финансовия аналитичен
модел.
3. Растежът в счетоводния аналитичен модел
На равнището на стопанската организация икономическият растеж се
определя чрез различни показатели – количество сътрудници, ръст на
печалбата, ръст на чистите или на съвкупните активи, на продажбите и др. 2
Както отбелязва И.В.Ивашковская3, това е разбиране за икономически растеж в
рамките на традиционния финансов анализ, характерен за счетоводния
аналитичен модел. Той третира темпа на растеж, който може да се постигне
при неизменна оперативна и финансова политика. В случая темпът е в
зависимост от няколко коефициента и се обвързва с източниците за
финансиране, със структурата на капитала и предполага постоянен профил на
инвестиционните рискове.
Когато разсъждаваме за скоростта на развитие на компанията, ние по
същество говорим за темповете на растеж на продажбите, което е свързано с
увеличаване на производствения потенциал, и преди всичко – на активите на
предприятието. Приходите от продажби са обобщаващ показател, който наймалко може да бъде подложен на счетоводни манипулации и характеризира
пазарното присъствие на организацията. Разширяването на производствената
Рост ради ценности бизнеса. http://gaap.ru/biblio/corpfin/evaluation/019.asp. Изследването обхваща
развитието на 1100 компании от 34 страни през периода 1988-1998 г.
2
По-подробно вж. Ивашковская И.В., Н.К.Пирогов. Финансовый анализ роста российских
компании. Сп. Аудит и финансовый анализ, №6, 2008.
http://auditf in.com/fin/2008/6/Ivashkovskaya/Ivashkovskaya%20.pdf
3
Ивашковская И. В. Финансовые измерения качества роста. Сп. Управление компании. № 9,
2006, с.52-55.
1
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база, обаче, изисква инвестиции, които в повечето случаи не достигат. Това
налага да се вземат кредити, които ако не бъдат управлявани правилно, много
лесно ще доведат предприятието до банкрут. Редица изследвания показват, че
темпът на растеж не трябва да се повишава непрекъснато. Преди всичко е
необходимо да се определят оптимални, или по-точно – устойчиви темпове на
растеж, след което да се разработят подходящи финансови стратегии за
поддържането им.
Съществува пряка връзка между темпа на растеж на предприятието и
външното финансиране. Тя се изразява с помощта на два показателя:
коефициент на темп на вътрешен растеж и коефициент на темп на устойчив
растеж.
Коефициентът за темп на вътрешен растеж – това е максималния
темп на растеж, който компанията може да постигне без външно финансиране,
т.е. за сметка на ръста на неразпределената печалба. Формулата за
изчисляване на този коефициент е следната:
gв =

ROA*RR
1 − ROA*RR

ROA – чиста рентабилност на активите (Чиста печалба / Сума на
активите),
RR - коефициент на реинвестиране на печалбата.
Коефициентът за темп на устойчив растеж - SGR (sustainable growth
rate) показва максималният темп на растеж, който предприятието може да
поддържа без да увеличава финансовия левъридж, т.е. за сметка на
пропорционалното нарастване на пасивите (в рамките на зададената
структурата на капитала). Значението му може да се изчисли по формулата,
предложена от Boston Consulting Group (BCG), през 60-те години на миналия
век. В случая, устойчивият темп на растеж е скоростта, с която се увеличават
приходите от продажби, които компанията е в състояние да постигне при
неизменна оперативна и финансова политика:
Вариант 1

SGR =

ROS * (1 − PR) * (1 + FL)
A
− ROS * (1 − PR ) * (1 + FL)
S

ROS – чиста рентабилност на продажбите (Чиста печалба (NI)/ Приходи
от продажби)
PR – коефициент на изплащане на дивиденти (D/NI), където D –
дивидент; NI – чиста печалба
FL – финансов левъридж (Дълг/ Собствен капитал)
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Вариант 2
SGR = ROS * TАТ * FL* RR
SGR = ROA * FL * RR
SGR = ROE * RR
където:
TАТ – обръщаемост на активите
ROS х TАТ = ROA
ROA – чиста рентабилност на активите
ROA*FL = ROE
RR – норма на натрупване или на реинвестиране на печалбата
A/S – капиталоемкост на продажбите (Активи/ Приходи от продажби)
Анализът на формулата за темп на устойчив растеж позволява да се
определят факторите на този растеж. За целта ще припомним как се определя
рентабилността на собствения капитал (ROE) по модела ДюПонт, която
обвързва рентабилността на собствения капитал (ROE) с рентабилността на
продажбите (ROS), обръщаемостта на активите (TAT) и финансов левъридж
(FL):
ROE

Чиста печалба Продажби
Активи
=
*
*
ROS * TAT * FL
Продажби
Активи
Собствен капитал

Следователно, способността на предприятието към устойчив растеж
(SGR) зависи от четири основни фактора и свързаните с тях детерминанти:

Чиста рентабилност на продажбите, показваща производствената
ефективност (детерминанта норма на печалбата)

Дивидентна политика, измервана чрез
реинвестиране (детерминанта норма на натрупване)

коефициента

на


Финансова политика, характеризирана чрез финансовия левъридж
(детерминанта финансов левъридж)

Обръщаемост на активите, разкриваща ефективността
използването им (детерминанта обръщаемост на активите)

на

Накратко ще разгледаме четирите детерминанти, които в своята
взаимовръзка и в съвкупност осигуряват устойчив растеж в компанията 1. Две от
тях – нормата на печалбата и обръщаемостта на активите характеризират
оперативната дейност, а финансовия левъридж и нормата на натрупване –
финансовата политика на стопанската организация.
Лобанова Е. Устойчивый рост и финансовые стратегии.
http://www.findir.ru/cgi-bin/cm/get_doc.fpl?doc_id=751
1
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Норма на печалбата. Според модела за устойчив растеж
увеличаването на печалбата трябва да се осъществява за сметка на
намаляване на разходите, разкриване на вътрешни резерви, повишаване на
цените и др. Възможно е това да става и за сметка на увеличаване на ръста на
продажбите, но с използване на неразпределената печалба или
пропорционално на нарастване на пасивите. Темпът на растеж на продажбите
ще се съхрани устойчив, ако са стабилни и четирите детерминанти - норма на
печалбата, обращаемост на активите, норма на натрупване и финансов
левъридж.
Норма на натрупване (коефициент на реинвестиране - RR-Reinvesting ratio). След изплащане на дивиденти по привилегированите акции в
компанията, оставащата чиста печалба се разделя на а) дивидентна печалба и
б) неразпределена печалба. Ако RR е норма на натрупване, която зависи от
нормата на изплащане на дивидентите (РR), или RR = 1 – PR. Компаниите,
които са в процес на бурно развитие и се нуждаят винаги от средства за
разрастване на дейността, не изплащат дивиденти, или го правят в малки
размери. Обратното, компаниите достигнали зрялост в развитието си изплащат
по-голяма част от нетната печалба под формата на дивидент.
За нормата на изплащане на дивидентите съществува долна граница,
равна на 0. Това е ситуацията, при която цялата чиста печалба се насочва за
развитие, а акционерите не получават дивидент. Такъв подход е оправдан до
някъде, ако вземем предвид, че доходът на акционерите се формира от текущи
дивиденти, от една страна, и от прираста на стойността на капитала и ръста на
стойността на акциите, от друга страна. Но при системно неизплащане на
дивиденти, цената на акциите на компанията пада. И причината за това ще
бъде продажбата им и влагане на паричния ресурс в компании, изплащащи
дивиденти. Тук ще припомним сентенцията, че „капиталът тече там, където му е
добре”.
Провеждането на правилна дивидентна политика в компанията, като
съществен компонент на коефициента на реинвестиране, предполага
спазването на някои правила, а именно:

Неразпределената
дивидентите;

печалба

трябва

да

расте

по-бързо

от


Печалбата трябва да се натрупва до тогава, докато използването й
носи доход, по-голям от алтернативната (пазарна) стойност на капитала;

дохода.

Дивидентите трябва да остават стабилни и при намаляване на

Финансовият левъридж характеризира финансовата политика на
компанията и представлява, както вече отбелязахме, съотношение между дълг
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и собствен капитал. Колкото по-голям е делът на дълга, толкова по-малка е
чистата печалба поради разходи за лихви. Смисълът на показателя е да
разкрие зависимостта на организацията от външни инвеститори и кредитори, и
на тази основа – финансовата й устойчивост.
Вграден в модела за устойчив растеж този показател пряко влияние
върху рентабилността на собствения капитал. Следователно, всичко, което
увеличава ROE, ще оказва аналогично влияние върху темпа на устойчив
растеж. Не е трудно да се забележи, че увеличаването на коефициента на
реинвестиране има същия ефект върху темпа.
Ускоряването на обращаемостта на активите е възможно чрез
увеличаване обема на продажбите или съкращаване на активите. При
неизменна финансова и оперативна политика на компанията, което е основна
предпоставка в модела за устойчив растеж, това може да се осъществи за
сметка на съкращаване на запасите и вземанията на компанията. И тъй като
увеличаването на темповете на растеж неизбежно ще доведат до абсолютно
нарастване на обема на запасите и на вземанията, най-често проявяващи се
като търговски кредити, явно са необходими специални механизми за
мониторинг и управление на активите.
Разгледаните по-горе четири детерминанти гарантират безопасната
скорост, с която компанията може да се развива, без това да навреди на
финансовото й здраве и устойчивост. За целта, обаче, трябва да се спазват две
основни правила.
Първо, продажбите могат да нараснат само толкова бързо, колкото бързо
растат активите. И обратното, прирастът на активите предопределя ръста на
приходите от продажби. Увеличението на продажбите с 20%, например, трябва
да е съпроводено с приблизително същото нарастване на вземанията,
запасите, паричните средства и т.н., т.е. на активите.
Второ, темпът с който нараства дългът трябва да е съпроводен от
същия прираст на собствения капитал, за да се поддържа неизменна
структурата на капитала и зададеното равнище на финансовия левъридж. В
противен случай финансовите трудности са неизбежни.
4. Растежът във финансовия аналитичен модел
Финансовият аналитичен модел е фокусиран върху икономическата
печалба 1, която по определението на А.Маршал1 представлява разликата

Концепцията за икономическата печалба се реализира чрез два показателя: остатъчна
печалба (Residual Income /RI) и икономическа добавена стойност (Economic value Added /EVA).
По-подробно вж. Касърова В., Р.Димитрова. Икономическата добавена стойност (ЕVА) –
1
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между нетната печалба и разходите за лихви по инвестирания капитал с
определена цена. Следователно, при определяне на икономическия резултат в
този модел е необходимо да се отчитат не само разходите, фиксирани в
счетоводния отчет, но и алтернативните издръжки на инвестирания в
компанията капитал. Такъв подход акцентира върху инвестиционните качества
на парите, неопределеността на бъдещите резултати, алгоритъма на
обвързване на дългосрочните цели с оперативните планове и характеризира
ръста на компанията чрез растежа на стойността й.
В този модел темпът на растеж на продажбите също е от значение, но
разглеждан през призмата на трансформацията му в парични потоци,
покриващи инвестиционните рискове и удовлетворяващи очакванията на
инвеститорите. Или, ако в счетоводния модел растежът на продажбите се
разглежда в статика, то тук той се изследва в динамика. Това налага
използване, наред с традиционния показател за темп на растеж на продажбите,
и на показатели, свързани с растежа на стойността във времето като например,
пазарна капитализация или пазарната стойност на компанията, чиито акции се
котират на фондовата борса. Изчислявана като произведение от общото
количество търгувани акции и пазарната им цена към конкретен момент от
време, пазарната капитализация е „моментна” снимка на корпоративната
стойност. Тя е добра основа за изчисляване на пазарната добавена стойност
(Market Value Added – MVA), като абсолютна стойност на прираста на
богатството на акционерите или на стойността на компанията.
МVА характеризира очакванията на инвеститорите за по-нататъшно
развитие на компанията. Много автори я разглеждат като нетна настояща
стойност (NPV) на всички минали и настоящи проекти, изчислявана по следния
начин:
МVA = V - Е, където:
V – пазарна капитализация;
Е - балансова стойност на собствения капитал
или
МVA = ЕV – ІС, където:
ЕV – пазарна стойност на предприятието (сума от пазарната
капитализация, пазарната стойност на дълга, малцинственото участие и
преференциалните акции минус парите и паричните еквиваленти);
ІС - балансова стойност на инвестирания капитал.
понятие и ключови характеристики. В сб. Финансови иновации – изследвания и практики. Изд.
НБУ, 2008, с 89-113..
1
Marshall А. Principles of Economics. Vol.1.NY.: MacMillan & Co, 1890. p.142.
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МVА е интересен абсолютен показател, но не е много удобен. За
междуфирмени и междуотраслови сравнения по-често се използва
стандартизираната пазарна добавена стойност (Standardized MVA - MVA st ),
изчислявана по формулата:
MVA st = (МVА t-1 - МVА t )/E t. или MVA st = (МVА t-1 - МVА t )/ІС t
В тясна връзка с МVА при изследване темпът на растеж би следвало да
се използва и икономическата добавена стойност (Economic Value Added EVA). Този показател определя дали стопанската дейност осигурява на
акционерите резултат, по-висок от този на алтернативните инвестиции. По
същество, EVA характеризира ефективността на стопанската дейност от гледна
точка на капитала като функция и като собственост. Показателят е изграден на
основата на следната формула:
EVA = NOPAT – WACC x IC = (ROIC – WACC) x IC, където:
NOPAT – нетна оперативна печалба преди лихви след данъци;
WACC – средно претеглена цена на инвестирания капитал;
ІС – инвестиран капитал, изчислен като сума от собствения капитал и
лихвения дълг
ROIC – възвращаемост на инвестирания капитал на база NOPAT.
Ако ЕVА характеризира постигнатите, а МVА - очакваните икономически
резултати от стопанската дейност, то при съвместното им използване бе могло
да се характеризират фазите в жизнения цикъл на компанията. Теоретично, при
отрицателна ЕVА и позитивна МVА, логичен е изводът, че компанията е във
фаза на растеж и поради това дейността й е капиталоемка, което пък поражда
очаквания у инвеститорите за дългосрочен бъдещ ръст. Трайно положителните
стойности и на двата показателя са индикатор, че компанията е преминала във
фазата на стабилност. Това са хипотези, които ще бъдат проверени емпирично
в наши бъдещи изследвания.
Заключение
Съвременните компании трябва да имат много ясна визия за своя темп
на растеж, за да постигнат стратегическо равновесие в развитието си. При това
е важно да се отчита, че организацията има собствен жизнен цикъл, което
предполага дефиниране на фазата, на която се намира, отчитане спецификата
на отрасъла, към който принадлежи, обвързване на ръста на приходите от
продажби с ръста на стойността й. Само при съгласувано решаване на тези
въпроси може да се осигури качествен ръст на компанията в дългосрочна
перспектива, да се тушира неблагоприятното въздействие на външни
„дразнители” и да се гарантира необходимата й скорост на развитие.
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Темпът на растеж на компаниите е недостатъчно изследван в
българската икономическа теория и е ограничено приложението му на фирмено
равнище. Тази ситуация несъмнено е свързана със слабото познаване на
теорията на жизнения цикъл на стопанската организация и игнорирането на
факта, че съвременният анализ на финансовото състояние може да повиши
ефективността на управлението на компанията само ако е продукт на
счетоводния и на финансовия аналитични модели.
Разгледаният в настоящия доклад инструментариум за анализ
растежа на стопанската организация ще бъде тестван през призмата
жизнения цикъл върху публични компании от реалния сектор у нас. Целта е
се очертае връзката между „възрастта” (според фазата на жизнения цикъл)
компанията и типа на растежа й.
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МЕТРИКИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО БОГАТСТВО В
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Стойностният подход, променяйки акцента в управлението на
стопанската дейност - от управление процеса на създаване на балансова
печалба към управление процеса на създаване на акционерна стойност и
богатство, предполага използване на нови измерители на ефективността.
Значителното количество измерители на ефективността на стопанската
дейност (performance metrics), които възникват в последните две десетилетия
на ХХ век във връзка с утвърждаването на стойностния подход в управлението
на компаниите, много точно се характеризират от Р.Майерс като цяла вселена 1,
която стремително се разширява. Това несъмнено поставя пред мениджмънта
на компанията сериозни изисквания за избор на показатели от позициите на
определени критерии, както и за доброто познаване на съвкупността, от която
се избира.
В научната литература са известни различни класификации на тези
показатели: Р. Морин, Ш. Джарел 2 и Дж. Найт 3 ги разделят в зависимост от
тяхната точност и сложност; Д. Волков 4 и В.Касърова 1 - според
1

Myers R. Measure for measure. CFO. Magazine 13 (11), 1997, 45-51
Morin R., Jarell S. 2001. Driving Shareholder Value: Value Building Techniques for Creating
Shareholder Wealth. McGraw Hill: N. Y.
3
Knight, J., Value Based Management: Developing A Systematic Approach to Creating Shareholder
Value. McGraw-Hill, 1997
4
Волков, Д, Показатели результатов деятельности: использование в управлении стоимостью
компании, Российский журнал менеджмента, Том 3, № 2, 2005. С. 3–42
2
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информационната основа на формирането им. Всяка от тези класификации има
своите предимства и недостатъци. Според нас, обаче, класификацията на
показателите за ефективност трябва да се извърши от позициите на задачите,
които мениджмънтът решава в компанията, а именно – отчитане на дейността и
планиране и прогнозиране на дейността. Такъв подход би позволил да се
използват предимствата и да се ограничат недостатъците на съществуващите
класификации. Поради това, в следващото изложение изследването на
възможностите и качествата на показателите за ефективност ще разгледаме от
позициите на двата основни модела на управление – счетоводен и финансов
модел.
Счетоводният модел се използва за отчитане на дейността, за измерване
и наблюдение движението на капитала и доходите в компанията от позициите
на счетоводното третиране на капитала и на резултатите от използването му.
Той използва като информационна основа финансовият отчет на компанията,
който представлява по-скоро форма на „аутопсия” 2 на бизнеса, отколкото пътна
карта за бъдещо му развитие. От друга страна, не трябва да се омаловажава
ролята на финансовата отчетност в качеството й на източник на полезна
информация, която се използва при прогнозирането на бъдещите парични
потоци и оценката на бизнеса.
Основното ограничение на традиционните счетоводни измерители за
дейността на компанията, като ROA, ROE и ROI произтича от това, че те
стъпват на счетоводната печалба. Поради това, те не отразяват наличието на
бизнес и финансов риск, инфлацията и алтернативните разходи на
инвеститора. Ето защо, счетоводните норми на възвращаемост не отразяват
реалната възвращаемост на инвестицията, като я занижават в първоначалните
години и завишават в по-късен период. Според Е. Малкелейнен, 3 този разрив
се формира поради историческата стойност на активите, отразена в баланса и
линейната амортизация, използвана от болшинството компании. Това се дължи
на нееднородната и променящата се структура на активите на компанията, във
всеки един период. Или колкото повече активите на компанията са текущи,
толкова повече счетоводната норма на възвращаемост е по-близо да реалната
такава и обратното.
Друг съществен недостатък на счетоводните показатели е това, че
игнорират цената на собствения капитал на компанията, а калкулират само
тази на дълга. Като резултат, те не отчитат риска на инвестиционния проект и
Касърова, В., Управление на стойността - нова управленска концепция, Финансови иновации,
Нов български университет, 2008, стр.48
2
Velez-Pareja, I. - "Value Creation and its Measurement: A Critical Look at EVA", Working Paper No.
3, Social science research network, August 2001, р. 21
3
Mäkeläinen, E. – „Economic Value Added as a management tool”, Helsinki School of Economics,
Finland, 1998, http://www.evanomics.com/evastudy/evastudy.shtml
1
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не дават отговор на въпроса дали той генерира достатъчна норма на
възвращаемост, която да удовлетвори претенциите на всички инвеститори.
Освен това те окуражават мениджърите да приемат проекти, подобряващи
краткосрочната рентабилност за сметка на пренебрегване на проекти, които
биха повишили дългосрочното богатство на акционерите (късогледство). Ето
защо според А. Рапапорт 1 прекомерното фокусиране на счетоводната печалба
може да доведе до приемане на стратегии, които намаляват стойността на
компанията и отхвърлянето на такива, които биха я увеличили.
Това налага преход от традиционния счетоводния модел за управление
на компанията към финансов такъв. Характерните особености на финансовия
модел се изразяват в използването не на счетоводните принципи за събиране и
анализиране на информация, статично интерпретиране на резултатите от
дейността, а на един гъвкав подход за възприемане на бизнес средата,
сценарно планиране на дейността и отчитане на различните алтернативи. При
него целевата функция на компанията се формулира около стойността, или
еднакво важно е както да се генерира печалба, така и тя да се съпостави към
капитала, който е използван за нейното реализиране. В рамките на финансовия
модел за управление анализът на успеха или неуспеха на бизнеса се формира
върху критерия икономическа печалба, който е по-продължителен във времето,
нееднозначен и трудоемък за анализатора, но несъмнено по-обективен при
измерване на ефективността на стратегическите и оперативните задачи на
компанията.
Няколко са ключовите различия между двата модела за управление на
компанията разгледани по–долу.
На първо място, финансовият модел тълкува по-гъвкаво текущите и
капитализираните разходи, фактическите и алтернативните такива за разлика
от счетоводния модел, който разглежда само реалните операции и разходите
по тях, като пренебрегва алтернативните варианти за реализация на
стратегията. Друго съществено отличие е тълкуването на финансовия резултат
на бизнеса. Според счетоводния модел резултатът е привлекателен когато
приходите превишават фактическите разходи, т.е. налице е печалба. Той не
взима предвид неопределеността при реализирането на бъдещите приходи за
инвеститора и следователно не дава отговор на въпроса сравнима ли е
реализираната печалба с поетия инвестиционен риск.
Предимствата на финансовия модел се изразяват в неговата насоченост
към бъдещето и разглеждането на бизнеса като динамична величина.
Основният му постулат е максимизацията на стойността на компанията като
главна цел на стратегическото управление, изискваща качествено подобряване
1

Rappaport, A. – “Creating shareholder value” New York: Free Press, 1986
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на решенията на всички управленски равнища чрез концентрация на усилията
върху ключовите показатели за ефективност. Метриките, които той предлага са
комплексни, с по-широко съдържание, успяват да дадат много повече
информация с по-малко числа противоположно на многобройните традиционни
показатели. Освен това новите измерители включват в себе си нефинансови
параметри като качество, степен на удовлетворяване на интересите на
потребителите, иновации за разлика от класическия подход.
На схема № 1 е направен опит да се систематизират основните метрики,
които намират широко приложение при анализа и оценката на специфичните
задачи и управленски решения, които взима всеки мениджър с оглед
реализиране на стратегическите цели на бизнеса. При подбора и включването
им в схемата са особени две направления, които според И. Ивашковская 1 могат
да се обособят в два модела за анализ, съответстващи на еволюцията на
корпоративния финансов мениджмънт. В резултат на това, метриките са
разделени в две основни групи, съответстващи на двете управленски
парадигми:

финансово-счетоводно управление, функциониращо в средата на
счетоводния модел;

модел.

стойностен подход, функциониращ в средата на финансовия

За по-нататъшното групирането на метриките са използвани критерии,
свързани с разширяване на информационната база, формираща оценката за
ефективността на компанията и повишаване на точността й. Това усложняване
е в посока „счетоводна печалба – паричен поток”. На тази основа се обособени
следните групи показатели:

Ивашковская И. Корпоративные финансы в некорпоративной России // Управление компанией.
- 2004. - № 4. - С. 40-43
1
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Схема № 1 Показатели, използвани при финансово счетоводния и стойностния
подход за управлението на компаниите

Разликата между двете основни групи показатели се свежда до
отношението им към печалбата и цената на използвания капитал, както и към
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вида печалба, използвана в разчетите. В следващото изложение по-подробно
ще бъдат характеризирани двете основни групи метрики на стойностно
базираната технология, а именно: Показатели за добавена стойност и модела
на дисконтираните парични потоци. Причината за този избор е тяхната близост
до счетоводния отчет и осигурявания от тях преход от счетоводния към
стойностния подход.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Най-голяма популярност, сред аналитиците придобиха показателите
базирани на икономическата (остатъчната) печалба - Value Added. Идеята на
показателите на добавената стойност е, че акционерите трябва да спечелят
възвръщаемост, която да компенсира поетият от тях риск.
Икономическа добавена стойност EVA
EVA 1 се базира на концепцията за икономическата печалба. Повечето
изследователи 2 я определят не само като измерител на това дали компанията
създава богатство за своите акционери, но и като цялостна бизнес философия
за управление на компанията. Икономическата добавена стойност е:

своеобразен мост между счетоводния модел за анализ на
компанията и финансовия модел, който лежи в основата на стойностния
подход;

икономическа мярка за печалбата, която включва стойността на
алтернативния разход на капитал;

подходяща за прилагане на ниво компания, бизнес единици и
отделни инвестиционни проекти.
Повечето компании използват множество показатели, за да измерват
стратегическите и оперативните си цели. Това резултира в противоречиви
стандарти и терминология, а в последствие и до незадоволителни резултати от
дейността. Според Р. Сантану и К. Аруп, EVA елиминира това объркване
осигурявайки общ език 3 за всички служители, независимо от организационното
ниво. Стойността на компанията, според модела на икономическа добавена
стойност е сумата от счетоводната стойност на активите и настоящата стойност
на всички бъдещи икономически печалби. Според това, пазарната стойност на
компанията може да бъде по-малка и или по-голяма от стойността на
EVA е регистрирана като търговска марка на Stern Stewart Company
Berry, J. – “How to Apply EVA to IT”, CFO Magazine, January, 2003,
http://www.cio.com/article/31649/How_to_Apply_EVA_to_IT_
Donnelly,
G.
–
“Grass-roots
EVA”.
CIO
Magazine,
May,
2000,
http://www.cfo.com/article.cfm/2990852?f=search
3
Santanu, R., Arup, C. - "In Search of Measuring Corporate Success: EVA *as a Choice, Not a
Panacea", ICFAI Business School – Kolkata, Working Paper, January 2005, р. 1
1
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разполагаемите активи, в зависимост от размера на бъдещата печалба.
Калкулирането на EVA става по следната формула:
EVA = IC * (ROIC-WACC)
където: ROIC - възвръщаемост на инвестирания капитал; IC =
инвестиран капитал; WACC - средно претеглена цена на капитала
Пазарна добавена стойност MVA
Пазарната добавена стойност MVA 1 е моментен показател и се
разглежда като частен случай на икономическата добавена стойност. Тя
комбинира два аспекта на стойността:

пазарната оценка за това доколко ефективно мениджмънта
използва ресурсите на компанията;


ефективността на позиционирането на компанията в дългосрочен

план.
Според Б.Стюарт 2 пазарната добавена стойност се изчислява като
„разликата между справедливата пазарна стойност на компанията, отразена в
пазарната цена на акциите и счетоводната стойност на инвестирания капитал”.
От презумпцията, че пазарната и балансовата стойност на дълга са еднакви,
следва че MVA е разликата между пазарната стойност на собствения капитал и
неговата балансова стойност.
Пазарната добавена стойност е своеобразна оценка на фондовата борса
за дейността на компанията и може да се каже, че е ориентир за мнението на
инвеститорите. По тази оценка може да се съди за успеха на компанията при
реализиране на бъдещите инвестиции: когато MVA е положително число,
компанията добавя стойност за своите акционери ако пазарната добавена
стойност е негативна величина, то компанията разрушава стойност.
Съществуват изследвания доказващи, че между показателя EVA и MVA
съществува корелация 3 – когато EVA е положителна величина, то и MVA е
положителна и обратното. Друга зависимост е, че пазарната добавена стойност
на една компания във всеки един момент е равна на дисконтираната настояща
стойност на всички бъдещи икономически печалби. Или увеличавайки EVA,
компанията увеличава своята MVA, т.е. разликата между стойността на
компанията и размера на инвестирания в нея капитал. Приложението на този

MVA също е измерител на Stern Stewart & Co
Цитирано по Keef, S. & Roush, M., Does MVA measure up? Financial Management, January, 2002,
р. 20- 21.
3
Според Стюърт, промяната в икономическата добавена стойност обяснява 35 % от промяната
3
на пазарната добавена стойност или седем пъти повече, в сравнение с ръста на продажбите,
докато промяната в показателя нетен доход на акция обяснява едва 3 % от промяната в MVA.
Stewart, B.- “The quest for value – a guide for senior management”, Harper business, New York, 1990
1
2
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показател в условията на формиращ се капиталов пазар има своята
специфика, поради малкия брой компании, които имат публичен статут.
Парична добавена стойност CVA
Паричната добавена стойност CVA 1 е един от показателите реализиращи
концепцията за стойностния подход, разработен като алтернатива на
икономическата добавена стойност EVA. Фокусът му е остатъчната доходност и
дългосрочният ръст в паричния поток на компанията. Акцентирайки върху
паричния поток, CVA заобикаля пропуските в традиционното счетоводство.
Паричната добавена стойност е модел на нетната настояща стойност, който
класифицира инвестициите в две категории 2:

стратегически инвестиции - чрез които се създава стойност за
акционерите, това са инвестиции, които разширяват дейността на компанията
(внедряване на нов продукт, излизане на чуждестранен пазар и др.);

нестратегически инвестиции - предназначени
стойността, която създават стратегическите инвестиции.

да

поддържат

Паричната добавена стойност съдържа само парични компоненти, като
печалба преди амортизация лихви и данъци (ЕBITDA), коригирана с
некешовите разходи; колебанията в работния капитал и нестратегическите
инвестиции. Сумата на тези три показателя формира оперативния паричен
поток на компанията (OCF). От своя страна, оперативният паричен поток се
сравнява с търсенето на оперативни потоци (OCFD) 3, което представлява
потока, необходим за финансиране на стратегическите инвестиции на
компанията. Ето защо, стратегическата инвестиция създава стойност само в
случай, че оперативния паричен поток надхвърля действителното търсене на
парични потоци във времето. Разликата между оперативния паричен поток и
търсенето на оперативен поток, всъщност представлява CVA.
Паричната добавена стойност би могла да се представи и под формата
на индекс:
Оперативен паричен поток / Търсене на оперативни парични потоци =
CVA Индекс
Така представен, индекса на парична добавена стойност е подходящ за
сравняване на отделните бизнес звена в компанията, както и сравняване с

В настоящия доклад се разглежда модела CVA предложен от Фредерик Вайсенридер.
Необходимо е да се каже, че съществува и друг модел със същото наименование, продукт на
Boston Consulting Group
2
Ottosson, E., Weissenrieder, F. – “CVA – Cash value added – a new method for measuring financial
performance”, Gothenburg studies in financial economics, Study № 1996:1, р.6
3
Вместо да измерва алтернативните разходи на инвеститора в процент, паричната добавена
стойност използва абсолютната им стойност.
1
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преките конкуренти. Счита се, че стратегическите инвестиции създават
стойност, когато индекса превишава 1.
Акционерна добавена стойност SVA
Като всеки показател базиращ се на концепцията за остатъчен доход,
SVA изхожда от предположението, че създаването на акционерна стойност е
налице само тогава, когато рентабилността на новите инвестиции превишава
цената на капитала, използван за тяхното финансиране. Показателят
акционерна добавена стойност може да се използва:
1


за оценка на акционерното богатство в компанията, като цяло и на
ниво бизнес единица;

като инструмент за възнаграждаване на топ мениджърите на
компанията.
За разлика от показателя EVA, при акционерната добавена стойност,
А.Рапапорт 2 поставя акцента на конкурентното предимство на компанията. При
засилена конкуренция в отрасъла, спреда между ROIC и WACC ще се
редуцира, в резултат на спад на рентабилността от дейността. Ето защо,
процеса на създаване на стойност не е безкраен, а е ограничен от
конкурентните предимства на компанията и съответния отрасъл. Рапапорт,
формулира акционерната добавена стойност като разликата между пазарната
стойност на акционерния капитал, изчислена чрез дисконтирания паричен поток
и балансовата стойност на този капитал. Следователно, компанията създава
стойност през годината тогава, когато се преизпълнят очакванията на
инвеститорите.
ДИСКОНТИРАНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
Моделите на дисконтирани парични потоци представляват своеобразен
преход от счетоводното отчитане на резултатите от дейността на компанията
към финансов ориентиран модел. Изборът им е свързан с възможността за
бързото им внедряване при
Свободен паричен поток на собствения капитал (FCFE)
Свободният паричен поток на собствения капитал (FCFE) е измерител за
паричния поток на разположение на акционерите на компанията, след
уреждане на плащанията към кредиторите и притежателите на
привилегировани акции. Свободният паричен поток към собствения капитал
показва какво може да си позволи да изплати като дивидент, компанията. Ако
SVA е създаден от Алфред Рапапорт и LEK/Alcar Consulting Group през 80 г.
Rappaport, A. Creating shareholder value: a guide for managers and investors. - Rev. and updated
ed. New York: Free Press, 1998
1

–те
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изчисления поток се раздели на броя на акциите в обръщение се получава
пазарната цена на книжата.
Изчислението на свободния паричен поток на собствения капитал
започва от нетната печалба – счетоводният измерител за акционерна печалба
през периода, и преобразуването й в паричен поток. Това става чрез
приспадането на реинвестицонните потребности на компанията, които са касов
разход. Амортизацията, от друга страна се добавя защото представлява
некасов разход. Разликата между капиталовите вложения и амортизацията се
отбелязва като „нетни капиталови вложения” 1 и обикновено е функция от
растежа 2 на бизнеса. Следващият момент при калкулирането на свободния
паричен поток на собствения капитал е приспадането на измененията в
оборотния капитал на компанията 3. Последната стъпка е отчитането на ефекта
на дълга върху дохода на акционерите.
Свободен паричен поток на фирмата (FCFE)
Свободният паричен поток на фирмата (FCFE) представлява паричния
поток, които удовлетворява претенциите на всички инвеститори на компанията притежателите на обикновени акции, облигационерите и притежателите на
привилегировани акции. Използва се за определяне на стойността на
компанията, 4 като цяло. Стойността на потока може да се изчислява по два
начина.
Първият вариант е като сума от претенциите на всички инвеститори –
паричния поток за акционерите (определен като FCFE или сума на
дивидентите), паричния поток към кредиторите (лихви по дълга, нова емисия на
дълг и възнаграждение на мениджмънта) и паричния поток към притежателите
на привилегировани акции (дивидента по тях). Или процеса тук е обратен на
калкулирането на свободния паричен поток към собствения капитал, където
плащанията към кредиторите и привилегированите акционери се приспадат, за
да се получи паричния поток на притежателите на обикновени акции.
По-лесният вариант на изчисление на FCFF е следният: от печалбата
преди лихви и данъци на компанията се приспадат данъците и
реинвестиционните нужди и се стига до паричния поток на бизнеса. Трябва да
отбележим, че този вариант на паричен поток не отчита данъчните изгоди, в
следствие на използването на дълг. Това е така, тъй като цената на дълговото
1

Damodaran, A. – “Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset”,
John Wiley & Sons, Inc, New York, 2002
2
Компаниите с висок ръст имат високи нетни капиталови вложения, в сравнение с печалбата,
за разлика от компаниите с нисък ръст, които може да имат и отрицателни такива.
3
Зависимостта е следната: увеличението на оборотния капитал намалява паричния поток на
компанията и обратното.
4
В качеството на дисконтова норма, модела FCFE използва среднопретеглената цена на
капитала.
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финансиране
след
данъци
е
отчетена
при
калкулирането
на
среднопретеглената цена на капитала и включването й тук, би означавало
двойно отчитане.
Капиталов паричен поток (CCF)
Капиталовият паричен поток (CCF), също както свободния паричен поток
на фирмата е измерител на наличните парични средства, след данъци за
всички инвеститори в компанията и оценява стойността на целия бизнес.
Разликата между двата потока 1 е в начина по които третират данъчната изгода.
Моделът на капиталовия паричен поток е лесно приложим на практика,
тъй като включва данъчната изгода в паричния поток, а възвращаемостта на
активите се определя от асоциирания с тях риск и не се изменя при промяна на
капиталовата структура на компанията. По този начин не се налага повторно
изчисляване на паричните потоци, за всеки период, за разлика от модела на
свободния паричен поток на фирмата. Поради това, капиталовият паричен
поток се предпочита при оценката на стойността на левъридж компании, с
динамична структура на финансиране.
Обща акционерна доходност (TSR)
Обща акционерна доходност (Total Shareholder Return -TSR) - показва
съвкупния ефект от изменение на цената на акциите (holding gain) обикновено
за срок една година и инвестиционния доход (изплатените дивиденти).
Показателят се базира на концепцията за обща възвращаемост от
инвестицията и основния конкурент на измерителя нетен доход на акция EPS.
Последният игнорира промяната в цената за срока на държане на акциите,
която може да представлява значителна част от дохода на акционерите или
обратно да разруши цялата печалба. Освен това EPS улавя само стойността,
която се създава вътре в организацията, докато общата акционерна доходност
е позната като измерител на стойността създадена отвън. TSR се изчислява
чрез следната формула:
TSR = (P end − P begin + D) / P begin
където: TSR –обща акционерна доходност; P end - Цена на акцията в
края на периода P begin – Цена на акцията в началото на периода; D Дивиденти
Или в този случай общата възвращаемост за акционера е представена
под формата на процент. Необходимо е да се направи уточнението, че под
дивиденти се разбират не само регулярните плащания към инвеститорите, но и
всички други плащания в тяхна полза, в т.ч. плащания по обратно изкупуване
на акции. Безспорното предимство на измерителя е възможността да се
1

Когато се прилагат коректно, двата модела резултират в еднаква стойност.
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сравняват финансовото състояние на компании от всякакъв размер, различни
отрасли и дори страни. Единственото ограничение е необходимостта от
отчитане на валутните разлики при международни сравнения. Като недостатък
може да се посочи невъзможността от прилагането на общата възвращаемост
за акционерите на ниво бизнес единица, както и това, че е подходящ само за
публични компании.
Общата доходност на бизнеса (TBR)
Общата доходност на бизнеса (Total Business Return - TBR) е
разновидност на общата възвращаемост за акционерите, която разкрива
резултатите от дейността на бизнес единиците посредством тяхната
инвестиционна стойност. Изчислява се по следния начин:
TBR = (V end − V begin + FCF)
където: TBR – обща доходност на бизнеса; V end - Стойност на бизнеса
(или бизнес подразделение)в края на периода; V begin – Стойност на бизнеса в
началото на периода FCF - Свободен паричен поток за периода
Или общата доходност на бизнеса показва изменението на стойността на
бизнеса (ръста на капитализацията) и дохода от операционната дейност
(изразена в паричния поток). Може да се прилага както при листвани компании,
така и при такива, които не се котират на фондов пазар, също така на ниво
бизнес единици и дори инвестиционни проекти. Сложността тук произлиза от
многообразните методи (разходен, пазарен, доходен) и трудоемкостта при
определяне на стойността на компанията в началото и края на разглеждания
период.
В таблица № 1 е направена сравнителна характеристика между трите
групи показатели, предложени от автора.
Сравнителният анализ на показателите на добавената стойност и
дисконтираните парични потоци, показва че при моделите на DCF значителна
част от паричните потоци не се отчитат в рамките на прогнозния период и се
отразяват като терминална стойност. При висок дял на терминалната стойност,
точността на оценката на компанията се намалява. Показателите на
добавената стойност не се сблъскват с този проблем, тъй като значително
тегло в оценката на стойността на компанията имат реално вложените
инвестиции, а се прогнозира само частта от паричния поток, която
действително увеличава стойността на бизнеса – икономическата печалба. Не
на последно място добавената стойност може да се използва за измерител на
постигнатите резултати от бизнеса, като цяло и на ниво бизнес единица, докато
дисконтираните парични потоци са особено ефективни при оценяване на
различни инвестиционни проекти, но не са подходящи за измерване на
резултати от дейността на компанията.
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Таблица № 1 Сравнителна характеристика между счетоводните, добавените и
паричните измерители
Критерии на
съпоставка
Отчитане на
паричните
потоци
Възможност за
създаване на
текущи
показатели за
мониторинг
Отчитане на
историческите
активи
Възможност за
сравнение с
други компании

Отчитане риска
от
инвестицията
Възможност за
измерване на
ефективността
от дейността
Възможност за
създаване на
система от
ключови
показатели на
ефективност

Счетоводни
показатели
Паричният поток е
непозната категория,
работи се със счетоводна
печалба
Подходящи, на база
съпоставка със
стойностите от предходен
период или базова година
Отчитат главно
материалните активи,
доколкото нематериалните
активи е по-вероятно да не
са отразени в баланса
За предпочитане е
използването на
относителните показатели,
доколкото при
абсолютните следва да се
има предвид мащаба на
компанията
Не отразяват наличието
на пазарен, бизнес и
финансов риск
Най-често използвани при
комуникацията с
инвеститорите, въпреки че
са ориентирани към
миналото на компанията
Ниска, т.к отразяват
ефективността от
дейността на
корпоративно ниво

Показатели на
добавената
стойност

Прогнозират само тези
парични потоци, които
добавят стойност
Тясно взаимосвързаност
между текущите и
дългосрочните
показатели
Отчитат всички активи,
или само чистите такива
(капитализират
нематериалните активи)

Дисконтирани
парични потоци
Прогнозират всички
парични потоци за
продължителен период от
време
Дават оценка към
определен момент от
време, но не позволяват
осъществяването на
мониторинг
Не отчитат минало на
компанията, ориентирани
в бъдещето

Чрез спреда на
доходността (ROIC –
WACC)

Ограничени, поради
различията в мащаба

При разчетите се везма
предвид алтернативна
цена на капитала
Могат да се използват
като измерител на
постигнатите резултати от
бизнеса, като цяло и
отделните подразделения
Висока, чрез
декомпозиране на
показателите,
построяване на дърво на
целите и разпределяне
на отговорностите за
постигането на
набелязаните резултати

Отразяват риска, свързан
с получаването на
бъдещите доходи
Не са подходящи за
измерване на резултати от
дейността,тъй като са
ориентирани в бъдещето
Висока, позволяват на
мениджъра да се
фокусира върху
факторите, влияещи на
стойността на компанията
(паричните потоци от
дейността, темпът на ръст,
продължителността на
инвестицията и цената на
капитала)

Ето защо показателите на добавената стойност са предпочитаните от
нас метрики при формиране на инструментариума за вземане на управленски
решения по финансов критерий. Изборът на конкретна метрика из между
множеството измерители на добавената стойност е направен въз основата на
обзор на редица публикации по проблема. От представените измерители,
единствено пазарната добавена стойност не може да се прилага на оперативно
ниво, защото използва информация за пазарната цена на акциите на
компанията. По същите причини MVA не е подходящ инструмент за обвързване
на заплащането на топ мениджърите, тъй като ситуацията на пазара зависи от
действията на редица външни сили. Показателят парична добавена стойност е
еквивалент на икономическата добавена стойност. Докато EVA се базира на
дохода, то CVA стъпва изцяло на паричните потоци, като се фокусира върху
дългосрочният ръст на паричните потоци. Показателите SVA и EVA
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представляват частни случай на паричен поток и са резултат от използването
на различен алгоритъм на изчисление.
Наблюденията показват, че EVA е най-широко използваният измерител 1
от концепцията VBM. От особено значение е двуяката роля, или междинната й
позиция между счетоводния и финансовия модел за управление на
компаниите, доколко тя стъпва на данните от счетоводния отчет и прави редица
корекции. Това значително улеснява приложението й в българските компании,
които прилагат счетоводен модел за управление и оценка на дейността си.
Освен това EVA е цялостен модел за управление на компанията, който дава
ясен целеви ориентир, позволява оценка на ефективността от стопанската
дейност, декомпозиране до ключови показатели за ефективност и обвързване
интересите на собствениците и мениджъра посредством компенсационни
планове. Въз основа на приведените аргументи, при формиране на
инструментариума за вземане на управленски решения в качеството на
финансов критерий се спираме на метриката EVA, чието приложение в
български компании ще бъде обект на бъдещи разработки.

1

Myers, R. - "Metric wars", CFO Magazine, Vol 12, October, 1996, р.41-50
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МЕТОДИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА АНАЛИЗА НА
КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕКРЕДИТОИСКАТЕЛ
Гл.ас. д-р Росица Иванова
Катедра “Счетоводство и анализ” УНСС
METHODOLOGICAL ISSUES OF THE ANALYSIS OF CREDIT
CAPACITY OF A COMPANY-APPLICANT
Chief Assistant Dr Rositsa Ivanova
“Accounting and Analysis” Department, UNWE
Резюме: Предоставянето на кредити на предприятия от реалния бизнес е
основна операция, извършвана от банките в качеството им на финансови
посредници. Управлението на банковите операции може да се разглежда
като интегрирана система за управление на риска, свързан с банковия
портфейл и неговата структура, както и формиране на оптимална
структура на банковите активи, осигуряващи висока доходност за банката.
Върху операциите по кредитиране на предприятията от реалния бизнес
влияние оказват различни рискови фактори: ликвиден риск; риск, свързан с
динамиката на лихвените проценти по кредитите; кредитен риск и др. С
особено значение за банковите институции е кредитният риск.
Непогасяването на отпуснатите кредити на предприятията води до
огромни загуби за банките и е една от най-често срещаните причини за
обявяването им във финансова несъстоятелност и банкрут.
Управлението на кредитния риск изисква перманентен анализ на
кредитоспособността
на
предприятията-кредитоискатели,
на
структурата на отпуснатите банкови кредити и на техния качествен
състав. Още повече, че на всички са известни причините за сегашната
световна финансова криза.
На настоящият етап банковата система в България се характеризира със
значителна степен на финансова стабилност. Но не бива да се отминава
обстоятелството, че нараства дела на т.нар. лоши кредити. Това при
определена негативна конюнктура на конкурентния пазар, на нарастване на
степента на задлъжнялост между предприятията, както и на други
негативно влияещи фактори, може да доведе до нежелани промени в
стабилността на банките.
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Актуалността на анализа на кредитоспособността на предприятиятакредитоискатели се определя от бързо нарастващите потребности на
банките за вземане на оперативни управленски решения относно кредитния
им портфейл и неговото оптимално структуриране. Това е особено важно в
условията на финансова и икономическа криза.
Банките извършват предварителен анализ на кредитоспособността на
предприятията-кредитоискатели. Главната цел е да се вземат обосновани
и правилни решения за избора на предприятия-кредитоискатели, на които да
бъдат отпуснати кредити. Методологията и методиката за анализ на
кредитоспособността на предприятията е елемент от цялостната
методология и методика на финансово-стопанския (бизнес) анализ
разглеждана интегрално във вертикален и хоризонтален аспект.
Целта на изследването е да се предложи методика от финансови и
нефинансови показатели за анализ на кредитоспособността на
предприятията-кредитоискатели. Методиката следва да осигурява
възможности за определяне на значенията на финансовите показатели въз
основа на реални данни от дейността на предприятията, да бъде
приложима в значителна степен към всеки конкретен случай от практиката
и да бъде разбираема и усвоима от персонала.
Ключови думи: кредитоспособност, финансови показатели, нефинансови
показатели, методология, методика, кредитен рейтинг
Summary: The extension of credits to companies from the real business is a basic
operation performed by banks in their capacity of financial intermediaries. The
management of bank transactions can be examined as an integrated system for risk
management related to the bank portfolio and its structure, as well as formation of
optimum structure of the bank assets that ensure high yield for the bank.
Various risk factors have influence over the operations of crediting of the companies
from the real business: liquidity risk; risk related to the dynamics of interest rates on
credits; credit risk, etc. Of special significance to bank institutions is the credit risk.
The non-redemption of the credits extended to companies leads to huge losses for
the banks and is one of the most common reasons for their declaration of financial
insolvency and bankruptcy.
The credit risk management requires permanent analysis of the credit capacity of the
companies-applicants, of the structure of bank credits extended and of their quality
content. Still more everybody knows the reasons for the present world's financial
crisis.
At the present stage the banking system in Bulgaria is characterized by a significant
extent of financial stability. But we should not forget the circumstance that the share
of the so called bad credits is increasing. At a specific negative juncture of the
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competitive market, of increase of the equity gearing among the companies, as well
as of other factors with negative effect, this may lead to unwanted changes in the
banks` stability.
The topicality of the analysis of the credit capacity of the companies-applicants is
determined by the quickly increasing necessities of the banks of making operating
managerial decisions regarding their credit portfolio and its optimum structure. This is
especially important in the conditions of a financial and economic crisis.
The banks analyze the credit capacity of the companies-applicants in advance. The
main purposes are to be made well-grounded and right decisions on the choice of
companies-applicants, to which to be given credits. The methodology and the
methods of analysis of credit capacity of the companies are an element of the entire
methodology and methods of the financial-economic (business) analysis, examined
integrally in vertical and horizontal aspect.
The purpose of the paper is to propose a method of financial and non-financial
indicators for credit capacity analyses of the companies-applicants. The method is to
ensure possibilities for determination of the significance of the financial indicators on
the grounds of actual data from the companies` activity, to be applicable to a
significant extent to every specific case of practice and to be comprehensible and
easy to assimilate for the personnel.
Keywords: credit capacity, financial indicators, non-financial indicators, methodology,
method, credit rating.
JEL: М49
В научната литература няма единно становище по въпроса за същността
на кредитоспособността. Някои автори разбират кредитоспособността като
способност на предприятията напълно и в срок да погасяват своите
задължения по кредита (основното кредитно задължение и лихвата). [3, с.1]
Други автори определят кредитоспособността на предприятията като
способност за своевременно погасяване на техните задължения по кредита.
[2,с.55] Има автори, които под кредитоспособност на предприятието разбират
неговата способност своевременно и пълно да погасява всички свои
задължения.[4, с.35] В подобни определения не се разбира дали става дума за
задълженията по кредита или изобщо за задълженията на предприятието.
Срещат се и становища, според които кредитоспособността на предприятието
представлява оценка на банката на целесъобразността на предоставяне на
кредита, като се определя вероятността за неговото погасяване и плащане на
лихвите в бъдеще. [5, с.5] Налице са и мнения, според които
кредитоспособността на предприятието е способността за погасяване на
задълженията към банката в установените в договора за кредит срокове, както
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на основния размер на кредита, така и на начислените лихви в условията на
текуща конюнктура на паричния пазар. [1, с.2]
В действащото законодателство в Р.България няма строга дефиниция за
кредитоспособност. В банковата практика кредитоспособността има
определено унифицирано съдържание. Под кредитоспособност на определено
лице (физическо или юридическо) се разбира не само обективната способност,
но и субективната готовност на това лице да изпълни всички поети от него
задължения към банката, съгласно договора за кредит, като за целта използва
средства, получени от обичайната си дейност.
По наше виждане, кредитоспособността може да се определи като
обективна и субективна способност и готовност на предприятието да изпълнява
своите задължения към банката, съгласно сключения договор за кредит, както
по главницата, така и по лихвата на отпуснатия кредит. Кредитоспособността
може да се разглежда като способност на предприятието да генерира
достатъчно приходи от обичайната си дейност (входящ паричен поток), които
позволяват безпроблемно да обслужва получения кредит. За целта е
необходимо то да генерира и положителен нетен паричен поток от обичайната
си дейност.
Информацията, необходима за анализа на кредитоспособността на
предприятието, може да се систематизира на вътрешна и външна.
Вътрешната информация може да се разглежда в два времеви аспекта:
преди и след постъпване в банката на искането на предприятието за отпускане
на кредит.
Основен вътрешен източник на информация за анализа преди
постъпване на искането за отпускане на кредит на предприятието е
картотеката, която всяка банка изгражда и текущо поддържа. Вътрешните
източници на информация след постъпване на искането за отпускане на кредит
са следните: 1) искане за кредит и приложенията към него; 2) събеседване с
кредитоискателя; 3) проверки на място; 4) счетоводна информация от
хронологичните и систематични регистри на предприятието; 5) годишен
счетоводен отчет на предприятието; 6) данни за историческото развитие на
предприятието и на неговата дейност; 7) данни за системата за управление на
предприятието и на неговия бизнес и др. Банките са задължени да базират
анализа на кредитоспособността на предприятията-кредитоискатели на
достатъчна по обем и с необходимото качество информация за тяхното
финансово състояние и за източниците за погасяване на задълженията им. На
тази основа те могат да изискват от предприятията-кредитоискатели да им
предоставят отчетни (счетоводни, статистически и оперативни) и други
документи, свързани както с искането за отпускане на кредит, така и с тяхната
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дейност. Банките, също така, могат да извършват проверки на обезпеченията и
на целевото използване на предоставените на предприятията кредити.
Вътрешните източници на информация следва да се разбират като
минимално необходими, а не като достатъчни за анализа на
кредитоспособността. Оптималната комбинация от вътрешни източници на
информация се определя за всеки конкретен случай, в зависимост от
обективните потребности и изискванията на банката.
Външната информация се създава от трети лица, които нямат интерес от
конкретната кредитна сделка между предприятието-кредитоискател и банката,
и които не са ангажирани предварително с нейното оформяне. Външна
информация за анализа на кредитоспособността на предприятиетокредитоискател се съдържа в различни национални, регионални и отраслови
справочници, както и в някои специализирани периодични издания.
Върху информационната база на анализа на кредитоспособността на
предприятието-кредитоискател влияние оказват различни фактори, като напр.;
1) вид на искания кредит (дългосрочен или краткосрочен); 2) цел на кредита (за
придобиване на дълготрайни активи или за текущата дейност); 3) размер на
кредита; 4) срок на погасяване; 5) резултати от дейността на кредитоискателя;
6) развитие на взаимоотношенията на кредитоискателя с банката; 7) налични
обезпечения; 8) наличие на необслужвани кредити в същата или в други банки)
и др. фактори, които характеризират всяко отделно искане за кредит.
С цел осигуряване на пълнота и надеждност на информационната база
на анализа на кредитоспособността, всяка банка избира подходящо съчетание
от вътрешни и външни източници на информация, съобразно индивидуалните
особености на искането за отпускане на кредит. Непълната информация е
източник на ентропията и е реална предпоставка за формулиране на погрешни
изводи относно кредитоспособността на предприятието. Така се създават
обективни условия за вземане на неправилни решения при управление на
кредитния портфейл на банката, които в повечето случаи са и прибързани.
Липсата на достатъчно информация е предпоставка за обективно
класифициране на кредита в по-висока рискова група, което реално увеличава
както разходите на банката, така и цената на кредитния ресурс за
предприятието-кредитоискател.
Въпросът за факторите, влияещи върху кредитоспособността на
предприятията-кредитоискатели, е обект на разглеждане от търговските банки
в продължение на столетия в процеса на развитие на банковото дело.
Историческото развитие дава достатъчно основание да се отбележи, че в
практиката на търговските банки по този въпрос се вземат еднообразни
решения. Известни са два подхода към анализа на кредитоспособността на
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предприятията-кредитоискатели. Първият подход е модела на 3-те “С”
(capacity, character, capital), или дееспособност, репутация и капитал. По-късно
този подход се модифицира в модел на 5-те “С” (capacity, character, capital,
collateral, conditions) или дееспособност, репутация, капитал, обезпечение и
състояние на икономическата конюнктура. В посочените модели под капитал се
разбира способността за получаване на доходи, а наличието на собствени на
предприятието активи се определя като обезпечение. И двата подхода към
анализа на кредитоспособността се базират на дееспособността, репутацията и
капитала на кредитоискателя. Ако се установи, че кредитоискателят не е
дееспособен, банката веднага преустановява преговорите си с него, както и
всички проучвания по останалите въпроси на неговата кредитоспособност. Ако
репутацията на кредитоискателя не е висока, то банката извършва
задълбочена проверка на неговите приходи от обичайната дейност,
представени в счетоводните отчети и на способността му да получава доходи в
бъдеще. В определени случаи банката може да изисква от кредитоискателя и
по-сигурни обезпечения на кредита. По време на низходящите цикли на
общостопанска конюнктура банката се отнася песимистично към предоставяне
на кредити и изисква по-добра обезпеченост на дълга.
Методологията и методиката на финансово-стопанския (бизнес) анализ
на кредитоспособността на предприятие-кредитоискател трябва да обхваща
комплексно следните насоки: 1) историческа справка за развитие на дейността
на предприятието, неговата организационна структура и система за
управление; 2) справка за развитие на взаимоотношенията между
предприятието и кредитиращата банка; 3) анализ на кредитния риск; 4) анализ
на имущественото и финансово състояние на предприятието; 5) анализ на
ефективността на бизнеса; 6) анализ на паричните потоци; 7) анализ на
ликвидността и платежоспособността.
В методологията и методиката за анализ на кредитоспособността на
предприятие-кредитоискател следва да се използва ефективно система от
нефинансови и финансови показатели.
В системата от нефинансови показатели следва да се включат
показатели в направленията: 1. Показатели за предприятието (юридически
статут; период на функциониране от момента на учредяване до момента на
искането за кредит; притежаване на законово изискуеми разрешителни за
осъществяване на бизнеса; наличие на производствен и технологичен риск;
наличие на необслужвани (или трудно обслужвани) кредити; заверка на
годишните финансови отчети от регистриран одитор; наличие на текущи и
просрочени задължения за дължими данъчни и осигурителни вноски;
екологосъобразност на бизнеса; наложени административни и други
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наказателни санкции, в т.ч. санкции за нарушаване на екологичните изисквания
при осъществяване на бизнеса; мениджърски опит на управляващия екип и
др.). 2. Общи показатели за кредита (стойностен размер на кредита; срок на
кредита-краткосрочен или дългосрочен; предназначение на кредита-за
придобиване на материални запаси, на дълготрайни активи или за погасяване
на съществуващо задължение и др.). 3. Показатели за обезпеченост на
кредита (източници за погасяване на кредита-нетни приходи от продажби,
нетни приходи от продажби и други източници, в т.ч. продажба на активи, вкл.
продажба на активи, предоставени като обезпечение; използвани активи за
погасяване на кредита-парични средства, материални запаси, дълготрайни
активи; времево погасяване на кредита-равномерно или неравномерно;
процентни отношения между стойностните размери на кредита и на собствения
капитал, така и на нетните приходи от продажби и размера на кредита, и др.). 4.
Показатели за риск (степен на риск за погасяване на кредита-минимална,
средна или висока, и др.). 5. Показатели за взаимоотношения на
предприятието с банковата система (пространствени взаимоотношенияобслужва се само от кредитиращата банка, обслужва се и от други банки, само
в отделни случаи се обслужва от кредитиращата банка; времеви
взаимоотношения с кредитиращата банка-повече от пет години, между три и
пет години, между една и три години, до една година или нов клиент на
банката, и др.). 6. Показатели за сигурност на получения кредит
(съхранение на отпуснатия кредит-в банка, извън банка с възможност за
постоянен контрол, извън банка с възможност за периодичен контрол,
неконтролирано съхранение извън банка и др.).
Системата
от
нефинансови
показатели
за
анализ
на
кредитоспособността следва да е отворена, гъвкава и адаптивна. В нея могат
да се включат и други показатели за анализ съобразно потребностите при всяка
конкретна ситуация. Системата трябва да бъде с висока степен на адаптивност
към промените в обективните вътрешни и външни условия при осъществяване
на бизнеса.
Съдържанието на системата от финансови показатели се определя от
особеностите на бизнеса, осъществяван от предприятието-кредитоискател, от
кредитната политика на банката, от глобализацията на стопанския живот и от
влиянието на глобалната финансова и икономическа криза.
Считаме, че в системата от финансови показатели за анализ на
кредитоспособността на предприятие-кредитоискател, място следва да
намерят шест групи показатели: 1. Показатели за ликвидност (коефициенти
на пълна, бърза, незабавна и абсолютна ликвидност). 2. Показатели за
рентабилност (рентабилност на продажбите, изчислена в три различни
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плоскости-въз основа на печалбата от продажбите; на печалбата от
продажбите, намалена с лихвите по кредитите и данъците; на печалбата от
продажбите, намалена с лихвите по кредитите, данъците и амортизацията;
рентабилност на активите, характеризираща общата ефективност от тяхното
използване; рентабилност на собствения капитал, характеризираща
доходността и ефективността за собствениците; рентабилност на приходите и
на разходите). 3. Показатели за обращение на активите и на капитала
(време и скорост на обращение на активите, в т.ч. на краткотрайните и на
дълготрайните материални активи; ангажираност на краткотрайните активи;
срок на събираемост на вземанията; срок на погасяване на задълженията;
време и скорост на обращение на капитала, на собствения, на привлечения и
на оборотния капитал на предприятието). 4. Показатели за финансова
устойчивост, характеризиращи финансовата независимост и устойчивост на
предприятието, обективните възможности за покритие на главницата и лихвите
по кредита и др. 5. Показатели за финансов риск (коефициент на финансов
левъридж, характеризиращ степента на осигуреност на предприятието със
собствен капитал и неговата зависимост от привлечени капиталови ресурси). 6.
Риск от несъстоятелност и банкрут на предприятието (модели за
дискриминантен анализ на риска от финансова несъстоятелност и банкрут на
предприятието). При всички случаи този въпрос е основен в методологията и
методиката за анализ на кредитоспособността. Но в условията на финансова и
икономическа криза въпросът придобива особена актуалност.
Системата от финансови показатели трябва да отговаря на определени
задължителни изисквания, гарантиращи резултатността и полезността на
анализа на кредитоспособността на предприятието. Те са: 1) показателите
трябва да са носители на оптимална по обем информация, да намаляват в
значителна степен ентропията и да осигуряват условия за изготвяне на
обективна комплексна оценка на финансовото състояние на предприятието в
две взаимосвързани плоскости: първата - в пространството (в сравнение с
други предприятия), и втората – във времето (за различни последователни
отчетни периоди); 2) за всеки показател следва да се определят минимални и
максимални значения, както и диапазона на динамика на значенията им, които
удовлетворяват изискванията на финансовия мениджмънт за финансова
стабилност; 3) значенията на показателите следва да се определят по данни от
финансовата отчетност и годишните финансови отчети на предприятията,
предназначени за външни потребители и имащи статичен характер.
За оценка на кредитоспособността на предприятието-кредитоискател в
реалната практика приложение намират различни модели за анализ. Известни
са моделите за рейтингов анализ, за корелационен и регресионен анализ и др.
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Предложеният в доклада модел се базира на избрани основни
финансови показатели, въз основа на чиито значения се определя величината
на
интегрален
показател,
характеризиращ
кредитоспособността
на
предприятието.
Анализът на кредитоспособността на предприятията-кредитоискатели са
проведени по данни от дейността на три действащи производствени
предприятия. Избрани са основни финансови показатели, характеризиращи
тяхната дейност. (вж. таблица 1)

Финансови показатели
1. Коефициент на
абсолютна ликвидност
2. Коефициент на
незабавна ликвидност
3. Коефицинет на
бърза ликвидност
4. Коефициент на
пълна ликвидност

Начин на
определяне

Таблица 1
Оптимален диапазон
на изменение

Кал = ПС/КЗ

0.20 < Ка < 0.25

Кнл = (ПС+В)/КЗ

0.30 < Кн < 0.70

Кбл = (ПС+В+КФА)/КЗ

0.7 < Кбл < 0.80

Кп = КА/КЗ

1.00 < Кп < 2.50

Данните от финансовите отчети на предприятията за последният отчетен
период, необходими за определяне на значенията на избраните финансови
показатели, както и значенията на самите показатели, са систематизирани в
таблица 2.
Значението
на
интегралния
показател
(коефициент
кредитоспособност) за оценка и анализ на кредитоспособността
предприятията може да се определи съгласно формулата:
N

Kr = ∑
i =1

1
.FPi
N .Opti

на
на

(1)

където:
Kr - коефициент на кредитоспособност на предприятието;
N - брой използвани финансови показатели;
Opt i - оптимално значение на i- тия финансов показател;
1/(N*Opt i ) - оптимален относителен дял на i- тия финансов показател;
FР i - значение на i-тия финансов показател в съответното предприятиекредитоискател.
Значенията на показателите, характеризиращи различните степени на
ликвидност на предприятията, са представени на графика 1.
В таблица 3 са систематизирани както началните данни, така и
получените резултати за значенията на коефициента на кредитоспособност в
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предприятията, чиято дейност е обект на изследване. По-високото значение на
коефициента на кредитоспособност е реален индикатор за банката за добрите
перспективи пред предприятието за своевременно погасяване на дълга,
формиран от получения кредитен ресурс.
Значенията на коефициента на кредитоспособност в наблюдаваните
предприятия са обобщени на Графика 2.
Предложената методика за оценка и анализ на кредитоспособността на
предприятията има определени слаби и силни страни:

Слаби страни: 1) всеки финансов показател или група от
показатели, разглеждани самостоятелно, са недостатъчни за оценка и анализ
на кредитоспособността на предприятията; 2) налице е необходимост от
интегриране на значителен брой финансови показатели от всички групи за
оценка и анализ на кредитоспособността на предприятията; 3) при определяне
както на оптималните значения на финансовите показатели, така и на
оптимания диапазон на тяхната динамика е налице субективен момент.

Силни страни: 1) методиката е отворена, т.е. налице са обективни
възможности за интегриране на голям брой финансови показатели, съобразно
конкретните потребности във всяка ситуация от реалната практика; 2) в
системата от показатели за анализ могат да бъдат интегрирани и нефинансови
показатели, като предварително те получат конкретни числови изражения; 3)
позволява формулиране на различни рейтингови оценки на предприятиятакредитоискатели; 4) позволява провеждане на сравнителен анализ на
кредитоспособността на предприятията, кандидатстващи за отпускане на
кредит, което е от особено значение за банките във връзка с ефективно
управление на техния кредитен портфейл и на кредитния риск; 5) налице са
лесни изчислителни процедури.
Качественият анализ на кредитоспособността на предприятиятакредитоискатели е обективна предпоставка за формиране и поддържане на
оптимален кредитен портфейл на банката.
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Показатели
I. Изходни данни, х.лв.
1. Парични средства
2. Вземания
3. Краткотрайни
финансови активи
4. Краткотрайни активи
5. Собствен капитал
6. Привлечен капитал
7. Краткосрочни
задължения
II. Резултативни показатели
1. Коефициент на
абсолютна ликвидност
2. Коефициент на
незабавна ликвидност
3. Коефициент на
бърза ликвидност
4. Коефициент на
пълна ликвидност
5. Коефициент на финансова независимост

Таблица 2
Предприятия - кредитоискатели
"Бриз" ООД "Стрела" ООД "Агнеса" ООД
29.00
5.00

13.00
55.00

20.00
2453.00

0.00
29.00
82.00
24.00

0.00
68.00
247.00
67.00

0.00
4809.00
4378.00
9205.00

24.00

48.00

8947.00

1.2083

0.2708

0.0022

1.4167

1.4167

0.2764

1.4167

1.4167

0.2764

1.2083

1.4167

0.5375

341.6667

368.6567

47.5611

Степени на ликвидност

Коефициент на
кредитоспособност

Степн на ликвидност

1,6000
1,4000
1,2000
1,0000
0,8000

4,0000
3,5000

Бриз

3,0000
2,5000

Стрела

0,6000
0,4000

2,0000
1,5000

Агнеса

0,2000
0,0000

1,0000
0,5000
0,0000

1

2

3

4

5

Предприятия

Графика 1

6

7

8

1

S1
2
Предприятия

3

Графика 2
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Показатели
1. Финансови показатели, бр. (N)
2. Оптимално значение на
финансовите показатели (Opt):
a) коефициент на
абсолютна ликвидност
б) коефициент на
незабавна ликвидност
в) коефициент на
бърза ликвидност
г) коефициент на
пълна ликвидност
д) коефициент на финансова
независимост, %
3. Оптимален относителен дял
на финансовите показатели
(1/(N*Оpt)):
а) коефициент на
абсолютна ликвидност
б) коефициент на
незабавна ликвидност
в) коефициент на
бърза ликвидност
г) коефициент на
пълна ликвидност
д) коефициент на финансова независимост
4. Значение на финансовите
показатели (Ki):
а) коефициент на
абсолютна ликвидност
б) коефициент на
незабавна ликвидност
в) коефициент на
бърза ликвидност
г) коефициент на
пълна ликвидност
д) коефициент на финансова независимост
5. Коефициент на кредитоспособност

Таблица 3
Предприятия - кредитоискатели
"Бриз" ООД "Стрела" ООД "Агнеса" ООД
5
5
5

0.25

0.30

0.20

0.40

0.30

0.35

0.75

0.80

0.70

1.50

2.50

2.00

40.00

40.00

50.00

0.8000

0.6667

1.0000

0.5000

0.6667

0.5714

0.2667

0.2500

0.2857

0.1333

0.0800

0.1000

0.0050

0.0050

0.0040

1.2083

0.2708

0.0022

1.4167

1.4167

0.2764

1.4167

1.4167

0.2764

1.2083

1.4167

0.5375

341.6667
3.9222

368.6567
3.4358

47.5611
0.4831
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Анотация: Целта на доклада е да разгледа необходимостта от правилно
организиране на управленския процес на бюджетиране на българска
търговска банка, функционираща в условията на криза.
Доклада е разработен в две части. В част първа е направен преглед на
състоянието на българските търговски банки в условията на криза. Във
втората част са разгледани проблемите свързани с бюджетирането на
банките, какво трябва да се промени в процеса на бюджетиране и как.
Annotation: This report aims at reviewing the necessity for correct organization of the
managerial process concerning budgeting for a Bulgarian commercial bank
functioning in crisis. Report is prepared in two parts. In the first part an overview of
the state of Bulgarian commercial banks in a crisis is given. The other part presents
problems concerning their budgeting process and author’s ideas for achievement of
an effective budgeting process in them.
Key words: budgeting, Bulgarian commercial banks, crisis.
Увод
Дейността по разработване на главния бюджет е една от управленските
дейности, чрез които се осъществява връзката между стратегическото и
бюджетното управление на банката. Прекалено големите несъответствия
между кредити и влогове могат да поставят банката в положение или на трайна
неликвидност или на излишък от ликвидни средства за дълъг период.
Актуалността на настоящия доклад е в необходимостта от правилно
прогнозиране и планиране на банковите приходи и разходи в условията на
криза.
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Целта на доклада е да аргументира необходимостта от правилно
организиране на управленския процес на бюджетиране на българска търговска
банка, функционираща в условията на криза.
Задачите, които се поставят са следните:
1.
да се характеризира накратко състоянието на бюджетното
планиране в българска търговска банка;
2.
да се представят основните идеи за усъвършенстване на процеса
на бюджетиране;
1.
Преглед на състоянието на търговски банки в България в
условията на криза
Провеждането на агресивна кредитна политика на българските
търговските банки през годините преди финансовата криза доведе до бързото
увеличаване на кредитния им портфейл, което породи редица неблагоприятни
последици - засилване концентрацията на кредитите в рискови сфери, спадане
на изискванията по отношение на тяхното обезпечение или към кредитната
надеждност на съответните клиенти, увеличаване дела на неустойчивите или
скъпите източници за финансиране и занижаване на вътрешния банков
контрол. Тази експанзия доведе до недопустимо натрупване на риска, срещу
което доходността и печалбата на българските банките, относително се свиха.
С нарастване дела на проблемните кредити, възникна и необходимост от
допълнителни разходи за наемане на персонал с цел по-доброто им
управление и недопускане на възможност за по-големи провизии по тях. Тези
непредвидени разходи както и нулевата доходност по провизиите доведоха до
значително намаляване на финансовите резултати на българските банки, които
зависят от разликата между постъпленията, преди всичко от притежавани
активи и разходите на банката, свързани главно с акумулирането на пасиви
[1;162].
Друг сериозен проблем пред банките в България през последните две
години е конкуренцията за депозити, което най-често е за сметка на
допълнителни разходи за по-високи лихви, които намаляват банковата
рентабилност. Постоянна дилема на банката при олихвяване на депозитите е
от една страна, необходимостта от плащане на високи лихви, за да привличат
клиенти и от друга, желанието за намаляване на лихвите с цел увеличаване на
собствената им печалба. В условията на абсолютна конкуренция не банката,
пазарът определя размера на лихвения процент по депозитите. Банката трябва
постоянно да прави избор между растежа и рентабилността.
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Оттук самите банки имат възможност целенасочено да увеличават
активите си, респ. да променят тяхната структура чрез придобиване на
подходящи ресурси. В структурата на влоговете започват да преобладават
срочните депозити, по които се плаща лихва и следователно се увеличават
възможностите на банките за ценова конкуренция помежду им. Така
управлението на пасивите получава определена гъвкавост като инструмент на
мениджмънта. То позволява на банките: първо, да не бъдат зависими от
безсрочните влогове като основен източник на ресурси, второ, да се конкурират
активно чрез лихвените проценти за срочните влогове и, трето, при нужда да
търсят допълнителни капитали от финансовите пазари по своя инициатива.
Пасивите вече не се третират като дадена, фиксирана величина.
Тенденцията към увеличаване дела на големите влогове изразява
занижаване степента на тяхната диверсификация и повишава риска от
неочаквано изтичане на ресурси в значителни размери. Крупните корпоративни
влогове са ненадежден източник за финансиране. Те са нестабилен ресурс,
чувствителни на пазарните колебания на лихвените проценти. Въобще
чувствителността от изтегляне на ресурси в големи размери при
неблагоприятни условия е важна характеристика за стабилността на всяка
банка. Същевременно увеличават зависимостта на банката от съответния
клиент и позволяват той понякога да диктува условията на сделките. Затова
финансовите институции внимателно следят как се изменя съставът на
източниците за финансиране и се стремят да избягват излишна концентрация и
прекомерна зависимост от един или ограничен брой източници.
Основният проблем в този процес е чрез система от действия да се
балансират двете страни на дилемата "разходи ("цена") - стабилност" на
ресурсите. Естествено е, ако при даден прираст на лихвите по пасивите се
наблюдава и нарастване на капиталовата им база. Същевременно прирастът
на кредитите в условията на финансова криза е незначителен т.е. доходността
от лихви е значително намалена първо от договорените ниски нива на лихви по
“стари” кредити и второ при отчитане 0% доходност от провизиите. Съпоставка
между динамиката на нарастване на доходността от лихви по кредитите и
разходите за лихви по депозитите, показва значителен превес на разходите на
банката. Тези разходи могат допълнително да се увеличат и от разлика във
валутите на лихвоносните активи/пасиви (например: кредити отпуснати в евро,
депозити в национална валута). През настоящата година се наблюдава
значително намаляване на лихвите по депозитите както и предоговаряне на
условията по кредити. Това води от своя страна до увеличаване на лихвения
спред и стабилизиране на финансовите резултати на българските търговски
банки.
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2.
Основни идеи за организиране на ефективен бюджетен
процес на търговска банка
Процесът на бюджетно планиране (бюджетиране) се състои в
адаптиране на дългосрочните планове на организацията (в случая търговска
банка) към нейните центрове на отговорности (офиси) за бюджетен период
съвпадащ с календарна година [2;14]. Целта на бюджетното планиране е да се
реализират годишните цели като се разделят задачите по постигането им
между отделните центрове на отговорност [2;41]. Продукт на бюджетното
планиране е главния бюджет.
Бюджетът на приходи и разходи, като елемент на главния бюджет, носи
информация колко ще е ефективна дейността на предприятието (в настоящия
контекст банката) и неговите подразделения (офиси) през бюджетния период
[2;121]. Той се използва като основа за вземане на важни управленски решения
за бюджетния период [4;822]. Бюджетът на приходи и разходи е ориентир за
конкурентоспособността на търговска банка и предлаганите от нея продукти.
Първоначално той се разработва за неговите центрове за отговорност
(офиси) и след хармонизиране на всички бюджети те се агрегират в главен
бюджет. Бюджетите на центровете за отговорност са ефективно средство за
контрол върху дейността на центровете и изпълнение на годишните цели на
банката. Те съдържат прогнозни стойности за бюджетните параметри на
приходите и разходите.
Приходите на банката включват доходи от кредити, ценни книжа и
междубанкови операции [1;162]. Доходите от лихви силно зависят от
величината, структурата и качеството на съответните лихвоносни активи на
банката. Съществуват и неоперативни доходи резултат от преоценка и
търговия, имат случаен, извънреден или спекулативен характер. При анализа
на доходите акцентът се поставя преди всичко върху оперативните доходи.
Положително се оценява тенденцията към тяхното непрекъснато и ритмично
нарастване.
Главни елементи на разходите са изплащането на лихви, заплащането
на служителите, общите разходи, данъците и загубите от непогасени кредити
(провизии) [1;162]. В зависимост от икономическия си характер разходите
биват:
•
финансови разходи, които са най-съществени, тъй като съответстват на основната финансова дейност на банката. Обикновено съставляват
около 70-80% от общия размер на разходите. Такива са: разходи за платени
лихви на вложителите; лихви, платени на други банки за ползвани кредити от
тях; разходи от операции с ценни книжа; разходи от операции с покупкопродажба на валута; платени такси, комисионни и др.;
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•
разходи по икономически елементи (административно-управленски
разходи) - разходи по експлоатацията на имуществото (наеми, амортизации,
ремонт, поддържане и др.), разходи за заплати, за реклама, общобанкови
управленски разходи и т.н. Те имат условно постоянен характер - в известна
степен са фиксирани и не зависят пропорционално от обема на извършената
дейност. Относителният им дял е около 15-20% от общите разходи;
•
извънредни разходи - платени глоби, неустойки, липси на
материални ценности и др.;
•
специфични резерви (законови провизии), формирани преди
облагането на печалбата с данъци. Те оказват двояко влияние при
разпределението на печалбата. От една страна, като снижават величината на
облагаемата печалба, те намаляват размера на данъчните задължения. От
друга страна, колкото е по-голяма сумата на законовите провизии, толкова е помалка величината на чистата печалба, от която се изплащат дивидентите на
акционерите.
В структурата на разходите основно значение имат финансовите
разходи, които оказват съществено влияние при формирането на печалбата.
Следва обаче да се има предвид, че величина им понякога силно зависи от
обективни външни пазарни фактори. Върху тях банката не винаги има
възможност пряко да въздейства. Затова контролът върху разходите е насочен
главно към административно-управленските разходи. От намаляването им
често зависи повишаването на ефективността като цяло.
Отделните бюджети на центровете на отговорност се агрегират в бюджет
на приходите и разходите за ниво банка. Прогнозира се кредитния портфейл за
бюджетния период по сегменти – корпоративно банкиране, малки и средни
предприятия и потребителско и жилищно кредитиране. Същевременно се
прогнозират административните разходи – за персонал, общи административни
и амортизации, както и разходите за лихви по депозити. Прави се анализ на
дела на крупните корпоративни влогове, което от своя страна води до
занижаване степента на тяхната диверсификация и повишава риска от
неочаквано изтичане на ресурси в значителни размери.
В дадена българска търговска банка чрез правилното организиране на
процеса на бюджетиране се създава инструмент за постигане на годишните
цели - високи финансови резултати за бюджетния период.
Изразител на финансовото посредничество и ефективността при
преразпределението на банковите ресурси от гледна точка на банковата
система и икономиката като цяло е лихвения спред. Лихвеният спред, или
разликата между лихвените проценти по кредитите и депозитите, е един от
основните показатели за банковата система. Неговата величина може да служи
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като важен източник на информация за оперативната ефективност на
финансовото
посредничество,
конкуренцията
в
банковата
система,
експозицията и чувствителността към различните видове риск в дейността на
търговските банки [3;4].
Върху конкретната величина на лихвения спред оказват влияние
различни фактори. Някои от тях са вътрешни за банката и в известна степен тя
може да ги управлява. Други са свързани с външни обстоятелства. Те могат да
се разграничат още на макроикономически и микроикономически фактори.
Такива фактори могат да бъдат:


инфлационните очаквания;


величината на другите (нелихвени, оперативни разходи, в т.ч. и
административно-управленските разходи);


качеството на кредитния портфейл на банката;



структурата на депозитната база;



степента на капитализация на банката;

Банка, функционираща на територията на Република България, която се
стреми да увеличи печалбата си в условия на криза е необходимо правилно да
организира процеса на бюджетиране в следните насоки:

Прогнозиране на кредитните потребности. Мениджърите би
следвало в процеса на бюджетиране да извършат прогнозиране на
кредитните потребности и очакваното равнище на влоговете на всеки един от
своите основни клиенти поотделно. Необходимо е да се отчита вида, източника
и стабилността на ресурса. Ако безсрочните влогове са формирани от много на
брой сметки, те могат да се окажат дори по-стабилни от тези срочни депозити,
които се състоят от сметките на малък брой фирми или индивидуални
вложители. Големи са колебанията на кредитите и влоговете, когато банката
обслужва райони с недостатъчна диверсификация на стопанските дейности.
Става дума за случаите, когато икономиката на отделен район напълно зависи
от един или няколко производители или отрасли, произвеждащи еднородни или
взаимно свързани продукти. Проблемът с ликвидността става критичен при
положение, че търсенето на кредити в даден момент чувствително изпреварва
нарастването на ресурсната база или съществува отлив на влогове. При такива
обстоятелства банката или трябва да отказва предоставянето на кредити,
носещи й съответни доходи, или да продава част от своите активи (например
ценни книжа), макар и със загуба от курса, за да покрие търсенето на кредити,
разчитайки на по-големи печалби от тях.

Промяна на структурата на активите с цел да увеличи делът на
активите, носещи по-голям доход. Не винаги кредитната експанзия, особено
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когато е с резки и неравномерни темпове, означава нарастване на доходността
и печалбата със същата динамика. С правилно организиране на процеса на
бюджетиране, трябва да се създаде благоприятна тенденцията към
постепенно и равномерно нарастване на кредитния портфейл. Съобразно
характера на провежданата кредитна политика, мениджърският екип често
определя лимит за общата сума на отпуснатите кредити от банката. Този лимит
обикновено се изразява като процент на кредитния портфейл спрямо
влоговете, собствения капитал или активите. При неговото установяване се
отчитат такива фактори като търсенето на кредити, колебанията на влоговете,
капиталовите изисквания и равнището на кредитния риск.

Подобряване качеството на кредитния портфейл на банката.
Важна насока за оценяване качеството на кредитния портфейл е взаимната
обвързаност между характера на предоставените кредити и източниците за
финансиране на кредитния портфейл (кредитните ресурси). Зависимостта
между тях се анализира от гледна точка на измененията на лихвеното равнище.
В периоди на чести колебания на лихвените проценти се налага кредитите с
променливи лихви да се финансират от ресурси, които също са чувствителни
на измененията на лихвените проценти и обратно - тези с фиксирани лихви да
имат за източници ресурси с постоянни (фиксирани) лихви. Банките биха
загубили, ако финансират част от своите кредити с фиксирани лихви с ресурси,
които имат променливи, а съществува тенденция към покачване на пазарното
лихвено равнище. В периоди на нестабилност на лихвените проценти,
значителни и разнопосочни колебания на пазарното лихвено равнище е
необходима по-голяма предпазливост и стремеж към изравняване средната
продължителност на кредитния портфейл с продължителността на ресурсите, с
които той е финансиран. При равни други условия това неутрализира лихвения
риск и стабилизира чистия лихвен доход. Сроковете на кредитите оказват
влияние върху ликвидността и рисковата структура на активите. С нарастване
сроковете на падеж кредитният риск се увеличава. Значение има и средната
продължителност на ресурсите, с които е финансиран кредитният портфейл.
Преследването на по-висока печалба принуждава банките понякога да
извършват “трансформация на падежите”, като насочват част от
краткотрайните си ресурси в по-дългосрочни кредити.
В условията на криза и значителни разнопосочни колебания на
пазарното лихвено равнище е необходима по-голяма предпазливост и
стремеж към изравняване средната продължителност на кредитния
портфейл с продължителността на ресурсите, с които той е финансиран. При
равни други условия, правилното организиране на процеса на бюджетиране ще
неутрализира лихвения риск.
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Намаляване
на
административно-управленските
разходи.
Административно-управленски
разходи
представляват
разходите
по
експлоатацията на имуществото (наеми, амортизации, ремонт, поддържане и
др.), разходите за заплати, за реклама, общобанкови управленски разходи и
т.н. Те имат условно постоянен характер - в известна степен са фиксирани и не
зависят пропорционално от обема на извършената дейност. Мениджърите
трябва правилно да прогнозират обема на дейността през настоящата
календарна година, което ще създаде възможност за освобождаване на наети
площи, което от своя страна ще доведе и до намаляване на общите
административни разходи.
Заключение
В настоящият доклад са разгледани проблемите, свързани с
прогнозирането и планирането на банковите приходи и разходи на българските
търговски банки в условията на криза. В този контекст чрез правилното
организиране на управленския процес на бюджетиране дадена банка ще
осигури по-нататъшно устойчиво нарастване на дела си в корпоративния
сегмент на територията на Република България. Следвайки стратегията си на
устойчиво развитие, тя ще продължи да усъвършенства качеството на
кредитния си портфейл съобразено с потребностите на клиентите; ще промени
структурата на депозитарната си база и ще намали административноуправленските си разходи, което в условията на финансова криза ще запази
лидерските и позиции, като се основава на почтеността и лоялността към
клиентите.
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МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ
докторант Минчо Минчев 1
Университет за Национално и Световно Стопанство
METHODS FOR VALUATION OF PUBLIC COMPANIES ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Mincho Minchev, PhD. student
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Резюме: В настоящият материал e разгледано съдържанието на методи за
оценка на публични компании използвани от финансовите анализатори и
инвеститори за определяне на справедливата стойност на акциите им.
Фокусирано е върху основните проблеми, предимства и недостатъци на
методите за оценка.
Ключови думи: стойност на дружество, метод на нетна стойност на
активите, метод на пазарните множители на дружества аналози, метод на
дисконтираните парични потоци
Annotation: The theme of the current paper is connected to the methods applied by
financial analysts and investors for valuating public companies and calculating the
fair value of their shares. The focus lies onto the major problems, advantages and
disadvantages of the valuation methods.
Key words: company value, net assets value method, market ratios method,
discounted cash flows method
Увод
Определяне стойността на публично дружество е една от основните
задачи стоящи пред финансовите анализатори и от решаването и се определя
дали едно дружество е подценено или надценено спрямо текущата си пазарна
оценка. Всеки един от нас притежава свой индивидуален подход за определяне
стойността на дадено дружество, като в процеса на определянето и би могло
да се използват, както общоприетите методи така и модифицирани методи за
оценка. Българското законодателство регулиращо публичните дружества и
определянето на стойността им при търгово предлагане, преобразуване и
1
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договор за съвместно предприятие, налага за използване на следните методи 1:
метод на дисконтираните парични потоци, метод на нетна стойност на активите
и метод на пазарните множители на дружества аналози.
Общоприетите международните стандарти за оценка на публично
дружество при горепосочените случай съвпадат с изброените. Въпреки
сравнително строгата дефиниция на използваните методи за оценка на
публичните дружества, окончателната оценка се определя, като претеглена
стойност на формираната оценка от всеки един от изброените методи. За
определяне на тегловите коефициентите се използват субективни критерии
зависещи от изготвящия оценката, а водещ индикатор за определянето им е
целта за която се изготвя оценката. Случаите в които се налага изготвяне на
оценка са: оценка на частна компания, оценка на потенциална цел за
придобиване или оценка при финансови рискове, оценка при инвестиране и др.
Намирането на стойността на дружество не е никак лесна задача, но пък
за сметка на това е от основно значение за ефективният мениджмънт, т.к. е
много лесно да се разруши стойност, чрез погрешна преценка за стойността
при придобиване, инвестиция или финансиране. 2
В настоящата статия са разгледани актуалните методи за оценка на
публични дружества, използвани от финансовите анализатори и инвеститорите
на капиталовите пазари. Целта на настоящият доклад е да се посочат
проблемите при използване на всеки един от методите, като същевременно се
предложат практически решения за подобряване на ефективността от
прилагането на разглежданите методи.

1.

Метод на нетна стойност на активите

В основата на този метод стои счетоводната стойност на дружеството,
нейното изчисляване се извършва, като от сумата на активите се изважда
сумата на пасивите по баланс на дружеството. Счетоводната стойност е
индикатор за оценка на дружество, който най-често бива използван от т. н.
value investors, чиито идеолог е Бенджамин Греъм. Именно той развива
основополагащата идея за определяне на стойността на дружество, като
еквивалент на неговата счетоводна стойност. Размерът на паричните средства
притежаван от дружеството според теорията на Греъм подпомага
определянето на стойността на дружеството. Колкото повече парични средства
притежава публичното дружество толкова повече позитиви биха могли да му
Наредба 41 За изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на
публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на
преобразуване договор за съвместно предприятие и търгово предлагане
2
Prof. Ian H. Giddy, Methods of Corporate Valuation, New York University. p. 2
1
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донесат те, като например финансиране на разработки за нови продукти,
стратегически придобивания дори високо платени мениджъри.
Въпреки строгата определеност по отношение на счетоводната стойност
на дружество, изготвянето на оценка за стойността му, базирана на
счетоводната стойност и притежаваните парични средства е трудна задача.
Най-големият проблем остава до колко изготвената оценка би могла да се
разграничава от счетоводната стойност, т.е. каква е коректната стойност на
показателя P/B (price/book value). Финансовата литература не определя
еднозначно стойности за показателя или пък строг интервал в който той би
могъл да се движи. Самият Бенджамин Греъм препоръчва определяне на
стойността на публично дружество да се определи, като 150% от счетоводната
му стойност, със забележката че в реалният свят показателят би могъл да бъде
по-висок или по-нисък 1. Разбира се не би могло да се твърди със сигурност, че
оценка за дружество в размер на 130% или 250% от счетоводната му стойност
е некоректна. Много подходящ пример в настоящият случай биха могли да
бъдат финансовите предприятия, банки и инвестиционни дружества, оценката
за една банка би могло да бъде определена на 1.7 или 2 пъти (times)
счетоводната стойност, на каквито и оценки често пъти се извършват
придобивания 2. В зависимост от икономическата среда и качеството на
активите на финансовото дружество оценката трябва да варира, а именното
след изминал бурен растеж и перспективи за намаляване на ръста и дори спад
в икономическата среда оценката за стойността на банково дружество трябва
да бъде изготвена на база 1 - 1.3 пъти (times) book value. Причините за това са
прости, при криза или забавяне на икономическата среда подобен тип
дружества, ще се наложи да извършат отписвания и следователно намаляване
на счетоводната си стойност, което неминуемо ще намали справедливата
стойност на оценяваното дружеството. Предотвратяването на грешки и
потенциално надценяване на публичното дружество на база изготвена оценка
би могло да се предотврати с поставяне на буфер, който автоматично
намалява стойността на изготвената оценка. Размерът на този буфер зависи от
икономическото развитие през предходните периоди, позицията на момента на
оценка в текущият икономически цикъл, способност на мениджмънта за
справяне с евентуални финансови и икономически проблеми.

2.

Метод на пазарните множители на дружества аналози

Най-често използваният метод за оценка на публично дружество се
базира на неговият финансов резултат. Печалбата е това което остава след
1
2
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като дружеството разплати всичките си сметки. За приложение на метода за
пазарни множители и дружества аналози се изчислява показателят печалба на
акция (EPS (earnings per share)), той се изчислява като печалбата се раздели на
общият брой акции емитирани от дружеството. Именно чрез него се извършва
сравняване на стойността между две дружества. Общоприетият начин за
сравнение се извършва, чрез сравнение на финансовото съотношение P/E
(price/earning) за определен изминал период в миналото. Под въпрос е
достоверността на този вид сравнение и следвайки единствено едно
единствено съотношение, за да се определи стойността, както на дружеството
за оценка, така и на пределната стойност на съотношението P/E. Отново, както
и при методът на нетна стойност на активите, финансовата литература не дава
единна стойност, която би могла да служи за надежден бенчмарк при изготвяне
на оценка. Бенджамин Греъм, определя за непрофесионалните инвеститори,
пределна стойност на показателят P/E, в размер на 15 1. Това с прости думи
означава, че стойността на публично дружество не трябва да надвишава 15
пъти неговата текуща печалба. Уговорката направена по-рано за различните
стойности на този род финансови съотношения остава в сила. Правилно ли е
да се оцени дружеството на 17 пъти неговата текуща печалба или пък е поправилно за постигане на коректна оценка финансовият резултат да се увеличи
не повече от 14 пъти. При сравнение на financial ratios възниква въпросът, кой
от разгледаните коефициенти е със по-голяма степен на достоверност.
Например ако дружество А се търгува 5 пъти печалбата, а дружество B 10 пъти
печалбата означава ли това че дружество оценката на дружество А е
занижена? Въпросът няма еднозначен отговор, но едно е сигурно, ако
дружество B реализира по-ниска печалба едно или повече тримесечия,
оценката за стойността на дружеството трябва да бъде занижена съобразно
актуалните финансови резултати. Същото се отнася и при сравнение на
коефициентите за възвращаемост на собственият капитал и активите, както и
останалите финансови показатели използвани за сравнение. При изготвяне на
прецизна оценка чрез сравнение на две или повече публични дружества трябва
да се съпоставят, както финансовите показатели така и мениджмънта на
дружеството, продуктовите характеристиките, възможностите за развитие и
разработка. Този тип показатели обаче нямат конкретни цифрови изражения, а
дори и приближени такива трудно биха могли да бъдат изведени. Именно
поради тази причина сравнителният метод е подходящ за използване след
изготвяне на оценка за стойността на разглежданото дружество. Оценката би
могла да включва определяне на стойност, чрез financial ratios по исторически
стойности, но е задължително те да бъдат занижавани или пък да са близки до
минималните им нива на историческа база.
1
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3.

Метод на дисконтираните парични потоци

Въпреки че методът е рядко използван от непрофесионалните
инвеститори и дори често се пренебрегва от тях, това е методът най-често
използван от инвестиционните банкери за определяне на стойност на частно
или публично дружество. Паричният поток представя паричните средства,
които се вливат в дружеството в процеса на обичайна дейност. Дефиниран в
повечето случай, като печалба преди лихви, данъци, depreciation and
amortization (EBITDA) паричният поток представя директната страна на бизнеса,
като не включва в себе си непаричните и странични разходи, като данъци и
разходи за амортизация. Така фокусирайки се върху паричния поток от
оперативна дейност, методът представя възможностите и силата на
дружеството да генерира парични средства. При частни и публични
придобивания обичайните стойности на показателя цена към паричен поток
(price-to-cash flow) е в порядъка на 6.0 – 7.0. Когато отношението достигне
стойности от 8.0 – 9.0 оценката на дружеството се счита за надценена.
Методът на дисконтираните парични потоци е значително по всеобхватен
от останалите методи за оценка на публични дружества, т.к. изключва
разходите за амортизация, които при индустриални и промишлени дружества
биха могли да изкривят значително финансовият резултат а от там и
изготвяната оценка. Също така той се фокусира върху бъдещите парични
потоци, които биват дисконтирани в настоящият момент. Именно от тук идва и
неговата слабост, т.к. прогнозирайки бъдещото финансово представяне
допускаме редица предположения включващи околната икономическа среда, а
също така и представянето на потребителите. Дисконтовия фактор използван в
методът се коригира спрямо финансовият риск от инвестиция в дружеството.
Механиката на методът се фокусира върху вътрешните операции на
дружеството в бъдещето. За намаляване на риска от погрешна оценка, поради
използването на прогнозни данни е необходимо отлично познаване на бизнес
операциите на дружеството. Поради тази причина използване на методът
препоръчваме да бъде използван в следните шест стъпки:
•
Изготвяне на проекция за бъдещите операции на дружеството без
използване на заемни средства. Това е може би най-критичният елемент в
изготвяната оценка. Колкото по-точна е изготвената прогноза, толкова по-добре
оценяващият познава същността на бизнес процесите и толкова по-достоверна
ще бъде изготвяната оценка.
•
Измерване на положителните и отрицателните парични потоци за
всяка една от годините в извършената проекция. Паричният поток е излишъкът
от средства генерирани от дружеството през всяка една от годините. През
годните в които дружеството не генерира положителен паричен поток, се
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измерва недостатъка. Заемните средства необходими за покриване на тези
недостатъци не бива да изкривяват оценката, т.к. изначалното предположение
е че дружеството няма заемни средства. С други думи разходите за лихви
предварително се премахват преди да се изготвят прогнозните резултати и да
се измерят паричните потоци.
•
Определя се крайната стойност, за последната година на
проекцията. На практика е изключително трудно да се изготви проекция за
повече от три до пет години и поради тази причина е необходимо да се
направят допълнителни предположения за това, каква стойност ще добавят
паричните потоци след последната дата на изготвената от нас проекция. Без
изготвянето на крайна оценка предполагаме, че дружеството приключва своята
дейност след края на прогнозираният период, а в повечето случай това не е
вярно. Подходящ метод за изготвяне на окончателната оценка е
перпетюитетният, т.е. последният паричен поток бива продължаван до
безкрайност.
•
Определяне на дисконтов фактор приложим към паричните
потоци. Това е един от ключовите елементи оказващ въздействие върху
изготвената оценка. Колкото по-висок е дисконтовият факторът, толкова пониска ще бъде изготвяната оценка. Дисконтовият фактор трябва да отразява
бизнес и инвестиционен риск, риск от недостоверност на извършените прогнози
относно паричните потоци, икономическа среда и фаза на икономически цикъл.
•
Прилагане на дисконтовия фактор към положителните парични
потоци за всяка от прогнозираните години. Стойността генерирана от всяка
една от извършените калкулации ще покаже настоящата стойност на всеки
поток. Сумирайки тези стойности получаваме настоящата стойността на
паричните потоци на публичното дружество при извършеното предположение,
че дружеството не използва заемен капитал.
•
Намаляване на настоящата стойност на паричните потоци с
краткосрочните и дългосрочните задължения на дружеството за получаване на
оценка за стойността на публичното дружество.
4.
Основни фактори оказващи влияние върху оценката за
стойността на публично дружество
Понятието стойност на оценка на публично дружество няма единна
дефиниция и точно определена стойност, независимо кой от методите за
оценка бива използван. Колкото и подробна информация да бъде събрана за
дейността на оценяваното дружество, неговите бизнес процеси, контрагенти,
продиктува гама и др. несигурността за коректността на изготвената оценка
275

винаги остава. Освен в процесът на събиране на необходимата информация за
изготвяне на оценка, влияние оказват и данните оповестявани от самите
дружества. Различните дружества използват различни методи за отчитане на
материалните и стоковите запаси 1, които пък оказват влияние върху отчитаните
приходи от продадена продукция, а също така и върху финансовия резултат.
По време на периоди с инфлация, промяна в метода за отчитана на
материалните запаси (примерно от FIFO към LIFO) дружеството отчита
намаление на финансовия резултат и намаляване на данъчните задължения. В
резултат на промяна в отчитането, оценката за стойността на дружеството
базирана на Метод на пазарните множители и дружества аналози ще се
измени.
Настроението и психологическото състояние на пазарните участници, а
също така и на изготвящия оценката за стойността на публично дружество
оказва голямо значение върху получената оценка. При определяне на
дисконтовия фактор в метода на дисконтираните парични потоци, различната
ситуация в която се намира икономическата среда, а и настроението за
поемане на риск в изготвящия оценката продиктувано от моментното
психологическо състояние, биха изменили този фактор с над 2-3% в
положителна или отрицателна посока. За измерване на оптимизма в практиката
се използват размити множества 2.
Основният проблем, който стои пред всеки един от методите е
надеждността на извършваната оценка и липсата на ефективен бенчмарк за
сравнение между извършената оценка и справедливата стойност на
дружеството. За минимизиране на риска от допускане на изкривяване при
извършените оценки е необходимо пълно проучване на оценяваното публично
дружество, а също така предварително набавяне на цялата налична
информация за целите на извършваната оценка.

Ламбовска, Мая. Управление на разходите Тракия-М 2006. p.49-52
Milan lovric, Rui J. Almeida, Uzay Kaymak Jaap Spronk, Modeling Investor Optimism with Fuzzy
Connectives IFSA-EUSFLAT 2009, p. 1-6
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EXPORTS AS AN ENGINE FOR THE ECONOMIC GROWTH: THE
CASE OF ROMANIA
lecturer PhD student Ramona Dumitriu 1,
lecturer PhD Razvan Stefanescu2, assoc. prof. PhD Costel Nistor3
University “Dunarea de Jos”, Galati, Romania,

Abstract: This paper explores the dynamic relation between the exports and the
gross domestic product from Romania. We employ the Johansen cointegration
procedure and the Granger causality test to identify the interactions between the two
variables. We find no cointegration but a unidirectional causality from exports to
gross domestic product. We conclude the implementation of an export promotion
strategy could be a solution for the Romanian national economy to surpass the actual
severe recession.
Keywords: Export led-growth, Cointegration, Granger Causality

1. INTRODUCTION
Since 1970s the export promotion strategies replaced, in many countries, the
import substituting industrialization strategies. In some of these countries, especially
in those from South-East Asia, the adoption of the new strategy was followed by
substantial increases of the gross domestic product, confirming the theories in which
the exports are viewed as an engine for the economic growth.
Using exports as a tool for the economic growth was promoted in the works of
Adam Smith and David Ricardo who revealed the role of international specialization.
Balassa (1978) explained the impact of exports on the economic growth by some
effects of the firms’ orientation towards the foreign markets such as the technology
transfer or improving the skills of managers and workers.
The hypothesis of export led growth (ELG) was tested in several empirical
studies. Jung and Marshall (1985) studied the relation between the exports and the
economic growth for 37 developing countries. For most of them they found evidences
supporting the ELG hypothesis. To similar results arrived Chow (1987) and BahmaniOskoee and Alse (1993). However, the results of other studies failed to validate the
ELG hypothesis. Jie (2008) examined 71 cases of high GDP growth episodes
accompanied by high export growth, concluding that in many cases the economic
growth wasn’t caused by the exports.
1

rdumitriu@ugal.ro
rzvn_stefanescu@yahoo.com
3
costel_nistor_fse@yahoo.com
2

303

In this paper we analyze the dynamic relation between the exports and the
gross domestic product from Romania. In the present, Romania is affected by a very
severe recession and its balance of trade experienced substantial deficits in the last
two decades. In these circumstances the stimulation of economic growth and the
export promotion are crucial objectives for the Romanian authorities. Some
characteristics of the Romanian exports are important for understanding its
interactions with the economic growth. In the last years many multinational
companies, attracted by the cheap labor force, established branches in Romania. In
comparison with the domestic firms they have some substantial advantages on the
foreign markets such as the modern technologies or the relations with the foreign
partners. In 2009, 76 percent of Romanian exports were realized by foreign direct
investment. In January 2007, Romania adhered to the European Union and its
products gained unrestricted access to the European markets. Since then, the
exports to the European countries increased substantially arriving, in 2009, at 71
percent from the total exports. For the relation between the exports and the gross
domestic product analysis we use cointegration and the Granger Causality tests for
quarterly data from 1999 to 2009.
The rest of this paper is organized as follows. In the second part we approach
the data and the methodology. In the third part we present the empirical results and
in the fourth part we conclude.

2. DATA AND METHODOLOGY
In our analysis we employ quarterly values of the Romanian real gross
domestic product and of the real exports of goods and services provided by the
Romanian National Institute of Statistics. We use a sample of data from 1999 Q1 to
2009 Q4. All the values are seasonally adjusted by ARIMA X 12 method.
We use the following variables:
- rexp, as the natural logarithms of the real exports seasonally adjusted;
- yrom, as the natural logarithms of the real gross domestic product seasonally
adjusted;
- d_rexp, as the first differences of rexp;
- d_yrom, as the first differences of yrom.
We investigate the stationarity by two tests of unit roots: the Augmented
Dickey – Fuller Test and the Saikkonen - Lutkepohl - Lanne Test, which allow taking
into account the structural breaks. For both tests the number of lags will be chosen
based on the Schwartz Bayesian Criterion. We employ the Johansen Procedure to
test the cointegration relations and the Granger Causality Test to identify the
causalities between the variables.
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3. EMPIRICAL RESULTS
We perform the Augmented Dickey Fuller Tests for the four variables. Based
on the graphical representation we chose as deterministic terms intercept and time
trend for the level values and only intercept for the first differences (Figure 1). The
results, presented in Table 1, indicate the variables are stationary only in their first
differences.
Table 1 - Results of Augmented Dickey Fuller Tests
Nr.
crt.

Variable

Deterministic
terms

Number of
lags

Value of test
statistic

1

rexp

1

-1.8804

2

yrom

1

-2.1191

3

d_rexp

intercept,
time trend
intercept,
time trend
intercept

1

-3.0810

4

d_yrom

intercept

1

-2.8636

rexp

Asymptotic critical
values
1%
5%
10%
-3.96
-3.41
-3.13

-3.43

-2.86

-2.57

yrom

9.4

10.5

9.2

10.4

9

10.3

8.8

10.2

8.6

10.1

8.4

10

8.2

9.9

8

9.8

7.8

9.7

7.6

9.6

7.4

9.5
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2000

2002

d_rexp

2004

2006

2008

2010

2006

2008

2010

d_yrom

0.4

0.1

0.35

0.08

0.3

0.06

0.25
0.2

0.04

0.15

0.02

0.1

0

0.05

-0.02

0

-0.04

-0.05
-0.1

-0.06
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Figure 1 - Graphical representation of the level values and of the first differences for
rexp and yrom
The results of the Saikkonen - Lutkepohl - Lanne Test, presented in Table 2,
confirm that rexp and yrom are not stationary in level values but stationary in their
first differences.
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Table 2 - Results of the Saikkonen - Lutkepohl - Lanne Test
Nr.
crt.

Variable

Deterministic
terms

Number
of lags

Used
break
date

Value of
test
statistic

1

rexp

1

2004 Q2

-2.1368

2

yrom

1

2006 Q2

-2.1923

3

d_rexp

intercept,
time trend
intercept,
time trend
intercept

1

2000 Q3

-3.8098

4

d_yrom

intercept

1

2007 Q3

-3.0154

Asymptotic critical
values
1%
-3.48

5%
-2.88

10%
-2.58

We investigate the cointegration between rexp and yrom using the Johansen
procedure. The results, presented in the Table 3, indicate no cointegration between
the two variables.
Table 3 - Results of the Johansen cointegration test
Rank
0
1

Eigenvalue
0.52179
0.10845

Trace test
36.658
4.9360

p-value
0.0000
0.0263

Lmax test
31.722
4.9360

p-value
0.0000
0.0263

We analyze the causalities between the two variables. The results of the
Granger Causality tests, presented in the Table 4, reveal a unidirectional causality
from rexp to yrom.
Table 4 - Results of Granger Causality Tests
Null hypothesis
H0: "yrom" do not Granger-cause
"rexp"

F-statistic
1.3003

P-value
0.2791

Causal inference
"yrom" do not Grangercause "rexp"

H0: "rexp" do not Granger-cause
"yrom"

2.4143

0.0971

"rexp" Granger-cause "yrom"

4. CONCLUSIONS
In this paper we approached the dynamic relation between the exports and the
gross domestic product from Romania. We found no cointegration between them, but
a unidirectional causality from the exports to the gross domestic product.
These results suggest that an export promotion strategy implemented by the
Romanian authorities could succeed in generating economic growth. This option
could be an important part of the solution to surpass the severe recession which
affects Romanian economy.
The investigation on the ELG hypothesis could be extended to the relation
between the main components of the exports and the gross domestic product. The
interactions between imports and economic growth could be also taken into
consideration.
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Abstract: This paper explores some particularities of the strategic decisions adopted
by the Romanian exporters. We use four case studies in which there are presented
such decisions. We conclude that in the actual complex context for the export activity
the adaptation capacity is a key factor of success.
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INTRODUCTION
In the specialized literature there were revealed some particularities of the
exporting firms. Bernard and Jensen (1999) found superior methods of management
for the exporters, in comparison with the non exporters firms. Aaby and Slater (1989)
revealed the importance of a coherent strategy for the export performances. Eriksson
et al. (1997) highlighted the role of knowledge in the international activity affected
quite often by the uncertainty.
It is almost unanimously accepted the exporter performances are usually
superior in comparison with the non exporters. This situation was explained in
different ways, perhaps the most known being the learning-by-exporting hypothesis
and the selection hypothesis. The learning-by-exporting hypothesis stresses the role
of gaining knowledge about modern the technologies and the management methods
from the foreign partners (see, for example, Clerides et al.; 1998, Delgado et al.;
2002). The selection hypothesis considers the substantial difficulties in penetrating
the foreign markets impose that only efficient firms could face competition from
abroad (see, for example, Bernard and Jensen; 2007, Girma et al.; 2004).
In the case of Romania, the export strategies design has to take into
consideration some important aspects such as:
-

the high competition from some foreign markets;

-

the particularities of exports by foreign direct investment;

-

the European Union adhesion impact;

-

the global crisis effects.
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Some sectors of the Romanian economy are affected by a high competition on
the foreign markets. It is especially the case of textiles and footwear industries which
constituted a dynamic component of the Romanian exports in the 1990s.
Unfortunately, in the last years, cheaper Asiatic products conquered these markets
causing the Romanian firms’ sales decline.
In the present, about three quarters of the Romanian exports are realized by
branches of multinational companies. There are hopes the problem of substantial
deficits of the Romanian trade balance could be solved by attracting foreign direct
investments. However, many of these firms use in their export production imported
raw materials. They claim that raw materials from Romanian markets don’t satisfy
their quality standards.
In January 2007, Romania adhered to European Union obtaining unrestricted
access to the single European market. However, this opportunity wasn’t enough
fructified especially by the domestic firms which couldn’t fulfill the quality exigencies.
Moreover, the labor force costs substantial increase which followed the adhesion
reduced significantly the exporters’ competitiveness.
In Romania the effects of the global crisis came with a delay in comparison
with most of its foreign trade partners. Electoral considerations led the Romanian
authorities to an artificial maintenance, during most of the year 2008, the disposable
incomes of the population to the levels before the crisis. As a result, while the
demand on the foreign markets has fallen drastically, on some domestic markets
changes didn’t appear for a quite long period of time.
In this paper we investigate some particularities of the strategic decisions of
Romanian exporters. For that purpose we take into consideration four case studies.
CASE STUDY A
Firm A, a clothes articles producer, was settled in 1998. From the beginning its
entire production was exported in Germany. In the last years the demand from the
external markets significantly declined. As a result, the turnover of the firm decreased
drastically. However, firm A didn’t change its strategy. They prefer to fire more than
30 percent of the employees instead of finding other markets. In these
circumstances, the decline of the turnover continued (Figure 1).
The managers of the firm justified their policy by the fact they produced high
quality goods with considerable costs. They considered that on other markets they
couldn’t get prices large enough to cover these costs.
CASE STUDY B
The Firm B, a footwear articles producer, was settled in 1992. Between 2004
and 2007, the decline of the external demand caused a significant fall of its turnover.
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In 2007, the managers of the firm decided to direct about 20 percent of the
production to the internal markets. This new strategy led to a substantial increase of
the turnover and of the profit.
In 2008, the proportion of the production sold in Romania was raised to more
than 25 percent. In this decision it was taken into account the fact the internal
demand didn’t fall as abrupt as on the foreign markets. In 2009, the turnover slowly
decreased, but not under the level from 2007, when the domestic markets were
drastically affected by the global crisis (Figure 2).

CASE STUDY C
The Firm C, a clothes articles producer, was settled in 2002. In the first years
almost all the production was exported in Italy. However, those items which didn’t
satisfy the standard quality from the Italian markets were sold in Romania with some
success. In 2006, the external demand decline convinced the firm managers to
assign a part of production to the domestic markets. The production was adapted to
lower cost and lower quality items. As a consequence, the turnover and the profit
grew significantly in 2007 and 2008.
In 2008 the proportion of production sold on the Romanian markets was raised
to about 25 percent, when the Italian markets were substantially affected by the
global crisis. In 2009 Romania entered in a severe recession. Despite this, the
managers of the firm decided to increase to 40 percent the proportion of production
for the domestic market. They accompanied this decision by reducing again the costs
and lowering the standard of quality for the production sold on the domestic markets.
This policy led to a substantial increase of the turnover in 2009 (Figure 3).

CASE STUDY D
The Firm D is a filial of a multinational company created in 2006 and it
produces equipment for airports. In the first year, the firm imported all the raw
materials from abroad. The managers of the firm were skeptic about the Romanian
firms’ capacity which produced similar items to fulfill their quality exigencies.
However, in 2007 a local producer convinced them to experiment a sort of raw
material produced in Romania. The new production had passed all the quality tests.
In the next years the proportion of raw materials bought from the local
producers increased gradually. The costs were substantially reduced since the
Romanian raw materials were much cheaper than those from abroad. The standards
of quality were maintained and the firm’s turnover continued its ascendant trend
(Figure 4).
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CONCLUSIONS
In this paper we presented four cases reflecting the importance of the
exporters’ adaptation to specific circumstances. The firm A which didn’t change its
marketing strategy, despite the decline of demand on the foreign markets, had to pay
with a drastic decrease of its turnover. Instead, the firm B and the firm C which
reacted in a similar context by directing parts of their productions towards the
domestic market managed to increase their turnover. The case in which a filial of a
multinational company decided to acquire the raw materials from the internal markets
is important from the perspective of the foreign direct investment impact on the trade
balance.
It is difficult to predict the future evolution of the global crisis for Romania and
for its foreign trade partners. This uncertainty requires a capacity of adaptation from
the Romanian exporters.
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СЪСТЕЗАВАНЕ НА МОДЕЛИ НА ИНВЕСТИТОРИ
ст. ас. Ангел Марчев, мл., доц. д-р инж. Ангел Марчев,
Университет за Национално и Световно Стопанство
1.

ПОСТАНОВКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

1.1.

Същност на изследването

Изследователска методика и използвани методи. Общата методика
(методология) на провеждане на изследването и изграждане на имитационните
модели следва последователността на многоредната селекция. Основният
подход при изследването е “Състезателен анализ" между моделите с цел
селекция на най-добрите от тях.
Теорията за инвестиционни портфейли е добре дефиниран компонент на
съвременната наука. В настоящото изследване се издига тезата, че
философията на насочената селекция може да представи един нетрадиционен
„нов” подход за изследване на процеса на управление на портфейл. Така
разнообразните познати модели на инвеститори се състезават систематично по
унифицирана писта от данни. В следващия етап чрез евристично
реструктуриране се конструират нови модели на инвеститори, които от своя
страна също са състезавани. В резултат се получава ранглиста на познатите и
ново-синтезираните модели на инвеститори чрез многоредна селекционна
процедура.
1.2.

Епистемология на изследването

Кибернетиката представя един нетрадиционен нов възглед при
изучаването на процеса на управление на инвестиционен портфейл. Бидейки
интердисциплинарна, науката кибернетика (заедно с близките й теория на
автоматиката и обща теория на системите) е особено подходяща за решаване
на комплексни и интердисциплинарни задачи като управлението на
инвестиционни портфейли. Още повече самият фундамент на кибернетиката
стъпва на идеята за самоорганизация и еволюционна адаптация, които точно
отговарят на комплексния и силно променлив характер на свободните пазари.
Предложената в настоящата разработка методика на изследването има
своите епистемологически корени в няколко направления:
Индуктивен подход
Изследването не възприема предварително дефинирана хипотеза, освен
интуитивно признатите, че съществуват някои модели за управление на
инвестиционни портфейли, които ще се представят по-добре от други и че
всеки модел може да бъде подразделен на процедурни блокове, които
кореспондират на етапите на внедряване на модела. Очаква се в процеса на
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изследването да възникнат широк спектър хипотези и че те ще бъдат тествани
със широк спектър новооткрити факти и взаимовръзки.
Системен подход
В изследването се полагат специални усилия за експериментиране с
всички използваеми (и налични) данни, по предварително разписана процедура
за всяка стъпка за всяко наблюдение. Изчерпателно са приложени всички
познати модели за управление на инвестиционни портфейли, а както също и
някои ново-въвеждащи се. Всяка стъпка от всеки модел се изследва подробно и
се класифицира в рамките на обща система за управление.
Емпиризъм
Противоположно на доминиращата доктрина в науката за инвестиране,
настоящото изследване е насочено към доказване, отхвърляне и откриване на
нови факти и принципи, изцяло на базата на съществуващи данни от
обективната действителност.
Евристика
След като всеки модел е тестван с реални данни и по-късно дисектиран в
отделни блокове, експериментът ще премине в следваща фаза: комбиниране
на блоковете на различни модели в нови неизучавани модели съответставащи
на етапите на обобщена система за управление.
Самоорганизация (чрез насочена селекция)
Всички модификации (набор от стойности на параметри) на всички
модели са състезавани по между си по унифицирана „състезателна писта” от
данни. Използвайки прагов критерий се селектират най-добрите модификации и
модели, за да бъдат използвани за генериране на ново поколение
модификации и модели като се модифицират стойностите на техни параметри
и чрез комбиниране на техните блокове. Очаква се че този подход би
„отгледал” модели, които се възможно най-добри за явлението от обективната
действителност, описано от експерименталните данни. Принципът на
самоорганизация се използва и като база при някои от моделите от
изследването.
Комплексност
Нерестриктираната (но регламентирана) среда на финансовите пазари е
комплексна система, отразяваща действията на много взаимнозависими
активни подсистеми (индивиди, действащи по своята свободна воля) и
разнообразните нелинейни взаимодействия между тях.
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Дискретно време
Изследваните явления се разглеждат като дискретни, съобразно
натрупаните достъпни данни. Но този подход е продиктуван и от универсалната
концепция за прекъснатост във веригите от събития.
Интердисциплинарност
От до тук посочените пояснения е видно, че изследването не е базирано
на една единствена сфера на познание, а по-скоро е в зоната на застъпване на
няколко – започвайки идеи от финансовия икономикс в обществените науки до
теорията на автоматика в инженерните науки, като същевременно включва
необходими елементи от еволюционната наука и от науките за
систематизиране на човешкото познание.

2.

КИБЕРНЕТИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ.

2.1.

Свойства на системата портфейл

Същността на инвестиционния процес (заедно с по-горе посочените
дефиниции) може да бъде разглеждан като система за управление (Фиг. 3).
Управляваща система
Основно предназначение на управляващата система е да осигури
целенасочено поведение на управляваната система при наличието на
смущаващи въздействия. Управляваща система е инвеститор с предварително
дефинирано множество от състояния на портфейла. Управлението на
портфейл е процес на преобразуване на информация. Инвеститорът
преобразува изходящата от портфейла информация и информацията за
желаните състояния на портфейла в управляващи въздействия (пазарни
поръчки).
Йерархия
Йерархия – управляващата система може да се състои от подсистеми от
по-ниски нива (например: инвеститор – институционален инвеститор – дилър –
портфейл – субпортфейл – елемент).
Обкръжаващата среда
Обкръжаващата среда са инвестиционните финансови пазари. Тя е
комплексна система, постоянно променяща се от поведенията на много
взаимнозависими активни подсистеми (индивиди, действащи по своята
свободна воля) и разнообразните нелинейни взаимодействия между тях.
Управляваната система (портфейл) е изкуствено отделена от обкръжаващата
среда.
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Управлявана система.
Управлявана система е инвестиционен портфейл (портфейл) –
изкуствено създадена и динамично променяща се подредено множество от
наименувани комбинирани взаимосвързани инвестиционни инструменти
образуващи единно цяло. Численото представяне на системата портфейл
дефинира, че тя се състои от k на брой позиции търгувани на пазара
(включително кешова позиция), като сумата от тях е равна на 1.00 (или 100% от
инвестираната сума). С други думи k-мерен вектор от тегла с обща сума 1.00.
Подсистемата инвестиционен инструмент (като подраздел на
управляваната система) може да се разглежда като портфейл от една позиция
с тегло 1.00 (синоними са „единичен портфейл”, „примитивен портфейл”).
Елемент на управляваната система портфейл е единица от наименуван
инвестиционен портфейл, неделима по-нататък за целите на изследването
(пример една акция от емисия на акции, търгувана на пазара).
Състояние на системата
Състоянието на системата портфейл се характеризира от пространство
на състоянията дефинирано от набор от съществени променливи (например
стойности за риск и възвръщаемост). Пространството на състоянията на един
портфейл може да бъде представено графично (виж Фиг. 1, Фиг. 2). А също
така и символно S,T, I,G , където поведението на наблюдаваният портфейл е
набора от последователни състояния S, свързани чрез набор от субтраектории
T, започвайки от първоначално състояние I и преследващо целево състояние
G.

Фиг. 1. Пространство на състоянията на системата портфейл

Фиг. 2. Поведение на системата портфейл

Алгоритъм за управлението
Алгоритъм за управление е съвкупност от правила, по които
информацията за обекта и за околната среда се преработва във управляващи
въздействия. Алгоритъм за управлението на системата портфейл е
предварително постановената стратегия на инвеститора за управление на
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портфейла, целяща доближаване до желаните резултати (целеви състояния,
целеви траектории, целеви области в пространството на състоянията), чрез
наблюдаване на управляваната система и съответно подаване на управляващи
въздействия. Честотата на наблюденията е присъща характеристика на
стратегията и показва колко често инвеститорът разглежда обратната връзка от
портфейла.
Оптимално управление
Когато става дума за система, създадена от човека и използвана за
осъществяването на неговите цели, то по-доброто състояние се свързва
именно с тези цели и означава „по-добро състояние по отношение на целите"
на създателя на системата. Задачата на оптималното управление се състои в
избора и реализацията на такова управление, което обезпечава: най-изгодно (в
определен смисъл) значение на критерия. При това трябва да се знае, че
управляващите въздействия могат да се изменят само в определени граници,
наречени област на допустимо управление. Под оптимално управление на
портфейл се разбира такава съвкупност от управляващи въздействия (в
границите на допустимите), която обезпечава най-изгодното значение на
критерия за оптималност за инвеститора.
Системата портфейл притежава типичните системни свойства:
Цялостност. Tова свойство означава, че системата функционира като
единно цяло, намиращо се във взаимодействие с околната среда (от която е
изкуствено отделен за целите на изследването). В конкретния случай
портфейлът се разглежда като единно цяло, метрира се като единно цяло.
Делимост. Системата може да се разделя по различни начини на
еднородни или разнородни подсистеми. Всяка система може да се разглежда
като елемент (подсистема) на друга система от по високо ниво. Всеки елемент
на една система може да се разглежда като система от по-ниско ниво. В
конкретния случай всеки портфейл може да се разгледа като състоящ се
множество подсистеми (суб-портфейли), всеки един от тях състоящ се от
множество други. Такова деление може да продължи до портфейл състоящ се
от един елемент. Въпреки това за целите на изследването не е смислено да се
дели по-нататък след достигането на примитивен портфейл. Така всеки
портфейл, който не е примитивен се нарича „производен портфейл”.
Емержентност. Свойствата на системата като цяло не се свеждат до
свойствата на отделните елементи. Сумата от свойствата на елементите не
дава свойствата на системата. Системата притежава свойства, които не са
присъщи за който и да е елемент. В конкретния случай портфейлът като цяло
има присъщи различни свойства от подсистемите. Например: ефектът на
диверсификация се обяснява като емерженто свойство на портфейла.
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Взаимосвързаност. Системата е комплекс от взаимосвързани и
взаимодействащи си елементи. Връзките между елементите правят
множеството елементи единно цяло, т.е. система. В конкретния случай
връзките между подсистемите на портфейла са определени от
съществуващите взаимовръзки между реалните икономически субекти, които са
представени като инвестиционни възможности.
2.1.1. Управление на портфейл – обобщена схема.

Фиг. 3.а) Обобщена система за
управление на портфейл

б) Управление на инвестиционен портфейл
с еталонен модел

в) Автоматизирана система за управление
на инвестиционен портфейл

Легенда:
1.
2.
3.
4.
5.

Цели
Наблюдавани въздействия от обкръжаващата среда (пазарни фактори)
Управляващи въздействия
Ненаблюдавани въздействия от обкръжаващата среда
Несъществени променливи

6. Съществени променливи
7.
8.
9.
10.

Обратна връзка
Входящи данни за еталонния модел
Предложения за управляващи въздействия
Настройка на вътрешната структура и/или стойности на параметрите на еталонния модел

2.1.2. Фази в процеса на управление на портфейл.
Процесът на управление на портфейл може да се анализира в
последователни фази, подредени в управленски цикъл. Всяка фаза е
представена от подсистема в структурата на управляващата система
инвеститор (виж. Фиг. 3, Фиг. 4.).
A.

Подсистема „Целеполагане”

Цел е желано състояние (конфигурация) на съществените променливи.
След първия управленски цикъл към целеполагането се добавя допълнителна
задача – съпоставка между сегашното и желаното състояние. За тази задача
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може да бъде използван някой от известните показатели за оценка на
представянето на портфейл. Особено подходящ е коефициентът на Сортино
или негова модификация. Коефициентът е естествено целенасочен, тъй като
съпоставя постигнатата възвръщаемост с предварително определена целева
възвръщаемост.
B.

Подсистема „Обратна връзка”

Отчита обратната връзка от портфейла чрез получаване, натрупване и
систематизиране на информация за поведението и структурата на портфейла
(управляваната система) и всички подсистеми.
C.

Подсистема „Външни наблюдавани фактори”

Получаване, натрупване и систематизиране на информация за пазара
(обкръжаващата среда) – пазарни условия и ограничения, достижими
инвестиционни възможности, наблюдавани външни (пазарни) фактори, които
влияят на портфейла.
D.

Подсистема „Предиктор”

Прогнозиране / оценяване на очаквани стойности на достижими
инвестиционни възможности и на външни фактори. Допълнително е необходим
статистически анализ на портфейлната структура и позиции.
E.

Подсистема „Генериране на решения”

Генерирането на решения е процес на обуславяне и оценяване на
осъществими състояния на портфейла като комбинация от много примитивни
портфейли.
F.

Подсистема „Връзка с еталонен модел”

Използването на еталонен модел е типичен подход при управлението на
портфейл. Еталонният модел представлява компютъризиран стимулационен
модел, позволяващ експериментиране и оценяване на генерираните решения.
В повечето случаи компютърната симулация е програмирана съответстваща на
позната (или нова) теория (например съответстваща на Модела на Марковиц).
Типично еталонния модел изисква въвеждането на исторически данни за всяка
позиция от портфейла.
G.

Подсистема „Избор на решение”

Избор на възможно решение за структурата на портфейла. Само
оптимални решения (от всички достижими) се разглеждат. Необходимо е да се
използва многокритериална оптимизация и да се внедри правило за
необходимо външно допълнение. Важен параметър, на който трябва да бъде
обърнато внимание, е рационалността и индивидуалната склонност към риск
(и/или други съществени променливи) на инвеститора.
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H.

Подсистема „Комуникатор на управленски въздействия”

Превежда и пренася информацията във вид удобен за осъществяване на
управленските въздействия. На тази фаза управленските въздействия се
въвеждат в действие, реализирайки избраното решение. След съпоставка
между желаната и настоящата структури на портфейла, разликите се
преобразуват („превеждат”) в пазарни поръчки. Няколко групи обективни
ограничения се намесват при реализацията на едно решение, правейки го
субоптимално, като:
•
Дискретизация, делимост, свободна разполагаемост на емисия от
даден инвестиционен инструмент – задачата, чието числено решение се търси,
става задача за целочислена оптимизация при допълнителни (не-отчетени до
сега) ограничения.
•
Закъснение на реакцията на системата, включително и времето за
изпълнение на една поръчка, но и времето за достигане на пазарните условия
(при условни поръчки). Инертността на управляваната система също налага
забавяния.
•
Пазарен вискозитет при отчитане на комисионни по транзакциите,
инфлация, данъци върху придобиване на инвестиционни активи и/или върху
приходи от дивиденти/лихви и пр.
Има три основни и важни концепции, на които трябва допълнително да се
обърне внимание и те са основните причини за избор на кибернетичния подход
при процеса на управление на инвестиционен портфейл – само-обучение,
само-организация, автоматизация на управлението.
Само-обучението е процес на настройка на вътрешните параметри на
управляващата система чрез някакъв алгоритъм или процедура, така че
съществените резултати от управляваната система се подобряват (доближават
се до целите). Свойствата за само-обучение на управляващата система в
изследването се въвеждат главно чрез блокът за настройка (виж Фиг. 3).
Неговото предназначение е да варира целенасочено стойностите на
параметрите на от еталонния модел. Подобен блок за настройка може да бъде
внедрен и при повечето от другите подсистеми на управляващата система. В
допълнение някои от експерименталните модели на инвеститори имат
самообучаващи свойства. (например: инвеститор, базиран на изкуствена
невронна мрежа).
Само-организация е процес на преподреждане и промяна на вътрешната
структура (подсистемите и връзките между тях) на управляващата система чрез
някакъв алгоритъм или процедура, така че съществените резултати от
управляваната система се подобряват (доближават се до целите). В началните
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стадии на изследването реструктурирането на управляващата система се
извършва „на ръка” (т.нар. евристична самоорганизация), експериментирайки с
разнообразни конфигурации. Намерението е по този начин да се произведат
набор от правила за автоматизирана самоорганизация.

Фиг. 4. Фази на управление на портфейла / вътрешна структура на управляващата система

Автоматизацията е минимизиране на човешката намеса в процеса на
управление на портфейл, което се постига главно чрез компютъризирана
управляваща система. Автоматизацията е същината на кибернетичния подход.
Автоматизацията подпомага (или направо осъществява) самоорганизацията и
самообучението. Използването на автоматизирано управление на портфейл
кореспондира на все по-бързо променящата се обкръжаваща инвестиционна
среда и на ускореното развитие на комуникационни и изчислителни
възможности на съвременния компютър.

2.2.

Модели на инвеститори

Научната мисъл и инвестиционната практика са сътворили значителен
брой подходи, методи, модели, процедури и стратегии за управление на
инвестиционен портфейл (за които по-долу е представена класификационна
схема). Прилагането им следва да се разглежда като систематичен процес,
състоящ се от няколко фази. Раздробяването на процеса открива възможности
за евристично комбиниране на вариантите на различни фази в нови
„комбинирани” (и неизучавани) подходи. Възможна разбивка е например:
целеполагане, набиране на данни, структуриране на данни, статистически
тестове, налагане на ограничения, прогнозиране, разработване на
осъществими решения, избор на оптимални решения, реализиране на
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решението, набиране на обратна връзка, отчитане на въздействията от
обкръжаващата среда и пр.
За целите на настоящото изследване е необходимо въвеждането на
допълнително понятие – модел на инвеститор, свързано с концепцията за
състезаване на различните подходи (виж по-долу), за която е необходимо
уеднаквяване до някаква степен на подходите. Модел на инвеститор е
изкуствено създадена абстрактна система, симулираща поведението на
инвеститор, следващ конкретна предварително дефинирана инвестиционна
стратегия. Необходими налични условия за експериментиране с такъв модел
са:
Принципиален модел на инвеститор
Това е теоретичното описание на алгоритъма за управление на
инвестиционния портфейл. Първообраз е на управляващата система
инвеститор. Основната идея в изследването е да се моделират разнообразни
концепции за управление на портфейл. Това означава превод на всеки познат
теоретичен модел в частен случай на обобщената система за управление,
описана по-горе (виж. Фиг. 3). Един такъв частен случай може да се нарече
„агент” или просто „инвеститор”. Например: „Агент използващ подхода на
Марковиц” или „Инвеститор базиран на подхода на Марковиц”.
Компютърен модел на инвеститор
Това е софтуер изграден да съответства на принципиалния модел на
инвеститор, като в същото време се състои от блокове кореспондиращи на
описаната обобщена система за управление. Ако агент няма определен блок,
то този блок се симулира като обикновен проводник на входящата му
информация.
Блок за тестване на инвестиционна стратегия
Симулира поведението на управляваната система портфейл в
съответствие с принципиалния модел на даден инвеститор, при дадена база от
данни. Допълнително може да бъде програмиран така, че да демонстрира
вероятностен характер чрез симулиране на стохастичните свойства на реални
данни, повлияни от ненаблюдавани външни фактори.
База данни
Съдържа набор от симулирани или исторически данни, които са
необходими за блока за тестване на инвестиционна стратегия. Съдържа и
информация за инвестиционните инструменти (елементи на системата
портфейл) и за други влияещи външни фактори (обкръжаваща среда). Данните
могат да бъдат симулирани и/или исторически в зависимост, като
историческите се използват при обратно тестване на разнообразни
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инвестиционни стратегии, а симулираните могат да бъдат използвани за
валидизиране на даден модел на инвеститор. В идеалния случай базата данни
трябва да е пълнообхватна – да съдържа всички наблюдения за всички
инвестиционни инструменти, търгувани на всички достъпни регламентирани
пазари. Реално, обаче, данните са неперфектни и съществуват големи
предизвикателства свързани с липсващи данни, особено за развиващ се пазар
като Българска фондова борса (БФБ), затова използваните в изследването
данни трябва предварително да бъдат:
Ограничени във времето – постановяване на начална и крайна
дата за изследването. Някои от началните месеци от наличните наблюдения за
БФБ може да бъдат изключени поради недостатъчни търгувани обеми (по
установен общ критерий.
Аргументирано подбрани емисии на инвестиционни инструменти в
зависимост от пълнотата на данните в динамика и в статика (за всеки такт от
време). Т.е. необходими са възможно най пълни динамични редове от (по
възможност) всички характеризиращи показатели за дадена емисия.
Интерполирани – някои от подбраните динамични редове от данни
могат да бъдат допълнени със симулирани данни на мястото на липсващите
данни. Най-голямото предизвикателство тук е липсата на систематизирана
информация за дата на листване на дадена емисия на БФБ, което
възпрепятства използването на повечето алгоритми за попълване на липсващи
данни, защото е трудно да се разграничи причината за липса на наблюдението.
Унифицирани – получената база от данни е еднаква за всеки
модел на инвеститор и не се променя в рамките на изследването. Всички
наблюдения са с унифицирани маркери за време. Така получената база от
данни е унифицирана „писта” от данни за състезаване на модели на
инвеститори и техни модификации („състезателна писта”).
-

Фиг. 5. Историческа симулация на 15 портфейла, конструирани по модела на
Марковиц
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2.3.

Класификация на моделите на инвеститори

Предлага се следната класификационна схема на моделите на
инвеститори, в която те са класифицирани по етап на развитие на теоретичната
концепция, на която са базирани:
Предхождащи модели. Базирани са на интуитивни или наивен или
традиционни или субективни концепции за управление на инвестиционен
портфейл (например: технически анализ, наивна диверсификация и пр.)
Класически модели. Разработени са от много изследователи за условно
определеното време от основополагащата статия на проф. Марковиц през 1952
приблизително до неговото официално признаване като Нобелов лауреат по
икономика през 1990 (заедно с проф. Шарп и проф. Модилияни, също
допринесли за разработване на теории за инвестиране).
Постмодерни модели. С приближаването на нобеловата награда за
портфейлна теория се интензифицира в световен мащаб изследователската
дейност по темата, привличайки специалисти от разнообразни сфери на
познание. Това води до принципно нови евристични предложения и трансфер
на методологии от други науки.
Авангардни модели са такива, които се намират в процес на разработка в
момента.
Комбинирани модели ще бъдат тези, които са получени
комбинирането на блоковете на два или повече модели на инвеститори.

при

Селектирани модели са тези, които са подбрани като най-добри (по
определени критерии) от множеството от всички модели от предходно
споменатите групи, чрез евристична многоредна селекционна процедура. Като
едно от намеренията на изследването е да бъдат подбрани модели на
инвеститори, възможно най-подходящи за опериране на БФБ.

2.4.

Концепция за състезание на модели на инвеститори

Всички споменати модели на инвеститори (познати и нови) трябва да
бъдат тествани на унифицираната състезателна писта от данни. Тя се състои
от пълните/допълнените/симулираните динамични редове на всички възможни
(използваеми) инвестиционни инструменти. Тестването се прави за всяко
наблюдение с всички инвестиционни възможности, достижими в съответния
момент, използвайки всички възможни модификации на модела (получени при
всички възможни комбинации от стойности на параметрите на модела).
Непосредствения резултат от този системен подход би бил ранглиста на найуспешните (според поставените критерии) модели на инвеститори, които в
последствие могат да бъдат подбрани чрез прагов подбор и използвани за
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реконструиране (самоорганизиране) и настройка (самообучение) на ново
поколение от модели на инвеститори. Новото поколение модели преминава
през същото състезание и т.н. От генерална гледна точка концепцията де факто
представлява многоредна селекционна процедура със следните важни
последователни действия:
Същност:
Изследването се концентрира върху състезанието на модели на
инвеститори въз основата на исторически данни.
Предварително допускане:
Всяка модификация на всеки позната подход за управление на
инвестиционни портфейли може да се представи като модификация на модел
на инвеститор.
Емпирични данни:
Представени са във вид на унифицирана състезателна база данни,
главно заради реално съществуващите неперфектности в данните.
Изчерпателно постепенно експериментиране:
Всеки модел на инвеститор се тества за всяко наблюдение с пълния си
набор от модификации (всички комбинации от възможни стойности на всички
параметри). Минималната стъпка на експериментиране може да бъде от един
ден до един месец. Историческият прозорец от предходни данни, използвани за
изчисляване на модела, може да бъде от един месец до пет години. С всяко
напредване към следващото наблюдение прозорецът се приплъзва напред.
Хоризонтът на прогнозиране (с дължина от един ден до една година) също се
приплъзва напред. При всички тези случаи данните предварително се
агрегират съответно и подходящо.
Селекция:
С течение на състезанието, най-добрите модификации на модели се
избират чрез прагов подбор. Процесът започва с ранжиране на модификациите
на модели съобразно предварително дефинирана комбинация от критерии.
Най-същественото да се отбележи е, че вместо да се избере най-добрата една,
се избират няколкото най-добри модификации. Т.е. прилага се принципът на
неокончателно решение, което означава, че процедурата е с неограничен брой
последователни цикъла (и следователно не отговаря точно на дефиницията за
алгоритъм).
Разделяне:
Всеки от селектираните модификации се разглежда като съставен от
стандартизирани блокове съответстващи на фазите на системата за
управление на портфейл.
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Евристично реструктуриране:
Така отделените нееквивалентни блокове от различните модели се
сглобяват в нови (комбинирани) модели. Например блокът за оценка на
очаквана възвръщаемост (чрез аритметично осреднване на историческите
възвръщаемости) при инвеститор, базиран на теорията на Марковиц, се заменя
с блок за прогнозиране, използващ метода ARIMA.
Итерация:
Новите комбинирани модели се състезават (помежду си и срещу всички
предходни) по унифицираната състезателна пистъа от данни. Ако има по-добър
от до сега селектиран модел, се включва в топлиста, докато на-лошият от там
отпада. Този процес може да продължи докато се изпълни условие за спиране
(в случая може и субективна преценка). Цялостната процедура може да се
счита за евристична (заради възможността за намеса на изследователя)
многоредна селекция.
Основна цел:
АВТОМАТИЗИРАНА (ДО НЯКАКВА СТЕПЕН) ГЕНЕРАЦИЯ НА НОВИ,
ПО-ДОБРИ МОДЕЛИ (КОНЦЕПЦИИ, ПОДХОДИ, ТЕОРИИ) ЗА КОНСТРУИРАНЕ
И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ.
Очаквани резултати:
•
Създаване и усъвършенстване на компютърен
симулиране и автоматизация на модели на инвеститори.

модел

за

•
Разработване на обобщена унифицирана тестова база от данни с
всички възможни инвестиционни инструменти, търгувани на БФБ, която може
да бъде използвана за други/бъдещи изследвания и експерименти.
•
По-пълна идентификация на обкръжаващата среда, чрез
откриване на нови факти и може би нови принципи за инвестиционните пазари
и за БФБ.
•
Ранглиста на най-добрите модификации на модели на
инвеститори. Подбирането на различните модификации е необходимо за
решаването на разнообразни инвестиционни задачи.
•
Синтезирането на нови модели на инвеститори чрез самообучение и само-организация. Концепцията за евристично реструктуриране на
модели е генератор за нов теории и хипотези.
•
Обобщаване на (по-добри) правила за управляване на
управляваната система портфейл. Тези правила са възможни препоръки за
инвеститорите на пазара.
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МНОГОРЕДНА СЕЛЕКЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ
Светлана Бояджиева, ст. ас. Ангел Марчев, мл.,
доц. д-р инж. Ангел Марчев
Университет за Национално и Световно Стопанство
Целта на настоящата разработка е да бъдат разгледани основните
принципи на моделирането, като по-специално внимание бъде обърнато на
компютърната симулация. Стремежът е да бъде изграден модел на
многоредна селекционна процедура, с който да бъдат извършени
експерименти с инвестиционни портфейли. Този модел ще бъде създаден в
среда MATLAB и ще бъде проведена компютърна симулация на база данни от
Българска Фондова Борса.
Многоредна селекция
Принципно нов подход към задачата за синтез на математически
описания е подходът на многоредната селекция [3]. При този подход
математическите описания се синтезират в хода на т. нар. "многоредна
селекционна процедура", аналогична на насочената селекция в генетиката и
биологията и изцяло базирана на принципите на самоорганизацията. В найобщия си вид процедурата включва [3]:
1)
Генериране
на
"поколение"
от
прогнозиращи
функции,
"конкуриращи се" помежду си.
2)
Отбор на фиксиран брой "добри" прогнозиращи функции на базата
на определен критерий (принцип на неокончателното решение).
3)
Генериране на ново "поколение" по-сложни прогнозиращи функции
на основата на отбраните "добри" от предишното поколение и т.н.
4)
Правило за спиране.
Основното предимство на този подход е, че позволява преглеждането и
оценяването на огромен брой "перспективни, борещи се за оцеляване"
прогнозиращи функции чрез високо автоматизирана процедура. Освен това
могат да се задават различни критерии за отбор и съответно да се синтезират
функции с предварително зададени свойства. В хода на тази автоматизирана
процедура се решава както задачата за оценка на параметрите, така и за
отбора на съществените фактори и лагови променливи и отбора на найподходящия вид на прогнозираща функция. Основният недостатък е
използването на много сложни алгоритми и програмно осигуряване.
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Цел на изследването
Целта на изследването е да се конструира оптимален инвестиционен
портфейл спрямо коефициента на Шарп с помощта на многоредната
селекционна процедура. След получаването на неговата структура, той бива
съпоставен с портфейла с максимален коефициент на Шарп, избран сред краен
брой портфейли, принадлежащи на кривата на Марковиц.
За целта на емпиричното изследване се използват актуални данни от
Българска Фондова Борса на водещи фирми, включени в индекса bg40 като
разглеждания период е 01.03.2010 – 31.08.2010 г [1].
Първична емпирична база
В настоящото изследване са използвани данни за цени на затваряне на
Българската Фондова Борса за всичките четиридесет компании включени в
индекса bg40. (Таблица 1)
Източник на данните е графичният оператор на сайта на Българската
Фондова Борса. Данните, използвани в настоящото изследване, са за периода
01.03.2010 – 31.08.2010 г.
Предварителни промени на първичните емпирични данни
Липсващите данни от някои сесии, когато дадена акция не се е търгувала
на борсата през деня, са допълнени като последната валидна котировка от
търговска сесия се счита за валидна за съответния ден.
5.3. Последователност на работата
В глава 3, т. ”3.1. Многоредна селекция” бяха описани етапите,
съставящи алгоритмът на многоредната селекция. Стъпвайки на този
алгоритъм е изготвен и модел (Приложение 1) на многоредна селекция на
инвестиционни портфейл в среда Matlab, като процедурата по изграждането му
включва следните основни стъпки:
I.

Предварителна подготовка на данните.

1.
Въвеждане стойността на гените, които ще задават делът на
участието на всеки от старите портфейли при формирането на новите като:
ген 1+ген 2 = 1.
2.

Определяне възвръщаемостта на акциите по следната формулата:

[P(i+1)-P(i)]/P(i).
3.
Определяне на очакваната възвръщаемост на акциите чрез
вградена функция tick2ret в програмата Matlab.
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4.
Определяне на очакваната ковариация между отделните акции
чрез вградена функция cov в програмата Matlab.
5.
Създаване на матрица с изходни портфейли, съдържащи акции
само на една компания с командата eye (n,n) в програмата Matlab.
6.
Определяне на риска и възвръщаемостта на тези портфейли чрез
вградена функция portstats.
7.

Определяне стойности за риск и възвръщаемост на (n x n) на брой

портфейли от кривата на Марковиц с цел последващо сравнение чрез вградена
функция frontcon.
8.
Изчисляване коефициентите на Шарп за портфейлите, съдържащи
един вид акции и за “тестовите” портфейли (тези от т.7).
9.
Ранжиране на коефициентите на Шарп
съдържащи един вид акции и за “тестовите” портфейли.

за

портфейлите,

10.
Определяне на портфейла с най-голяма стойност на коефициента
на Шарп от “тестовите” портфейли.
II.

Многоредна селекционна процедура

1. Създаване на нови портфейли чрез следното правило:
(Ген 1 x Портфейл М) + (Ген 2 x Портфейл N),
където се допуска равенство между М и N. Това равенство е с цел в
новата съвкупност от портфейли да има и портфейли със същата структура
като тези на „родителите”, което би позволило едновременно сравнение между
стойностите на коефициента на Шарп на портфейлите от новия ред и на найдобрите портфейли от предходния ред на многоредната селекция.
2. Определяне риск и възвръщаемост на новите портфейли, които са (n x
n) на брой чрез вградена функция portstats.
3. Изчисляване на коефициента на Шарп за новите портфейли и
подреждането им в низходящ ред.
4. Избор на n на брой портфейла с най-високи коефициенти на Шарп. Ако
Ген 1 = Ген 2 = 0,5.
се избират „най-добрите” (2 х n) на брой портфейли, тъй като при равни
гени всички портфейли се получават два по два еднакви. След това ранжиране
и се взимат портфейлите на нечетните (или на четните) позиции.
5. Въвеждане на оператор WHILE и избор на правило за спиране, което
е зададено като „Всички коефициенти на Шарп в новополучените портфейли
да са равни”, т.е. работи се до израждане на поколението.
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В оператора while се повтарят всички стъпки от т. 1 до т. 5 от
”II.Многоредна селекционна процедура”.
6. Извеждане на изходна таблица. В случая като такава се счита
структурата на портфейла с максимален коефициент на Шарп.
III. Възстановяване на пълния
вид
на синтезираните
математически описания и привеждане на резултатите в удобен вид
1. Определяне на сума за инвестиране.
2. Определяне на сумата за закупуване на всеки един вид акция, като
матрицата вектор с оптималната структура на портфейла, получена като
изходна таблица от предходния етап бъде умножена със сумата за
инвестиране, т.е.:
(оптимална структура) х (т.1).
3. Определяне на брой акции за закупуване като сумата отредена за
всяка акция бъде разделена на последната й котировка, т.е.:
(т.18) / (последна котировка на акциите).
4. Определяне на реалния брой акции за закупуване. Тъй като в
предходната точка полученият брой акции може да бъде нецелочислен се
налага всяка стойност да бъде закръглена надолу.
5. Създаване на кешова сметка, в която се събира сумата, останала след
привеждането на броя акции за закупуване в целочислен вид като това става
чрез формулата:
(т.19 – т. 20) х последна котировка на акцията.
6. Стъпки от т. 2 до т. 5 от „III. Възстановяване на пълния вид на
синтезираните математически описания и привеждане на резултатите в удобен
вид” се изпълняват и за структурата на портфейла от “тестовата” съвкупност” с
оптимален коефициент на Шарп.
7. Съпоставка на получените стойности за двата оптимални портфейла –
този получен с многоредна селекция и този от “тестовата” съвкупност.
Емпирични резултати
Направени са експерименти обхващащи различен брой на акциите,
съставляващи портфейлите, както и различна стойност на гените, за да се
установи:
•
точността на модела в зависимост от броя на акциите, които
участват във всяка структура;
•

времето, необходимо за изчисляване на оптималния портфейл;
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•
точността на модела
определената стойност на гените.

в

зависимост

от

предварително

Ще бъдат разгледани експериментите направени във всяка една от
посочените три насоки, като първите две ще бъдат обединени, тъй като при тях
акцент е броят на акциите, участващи в портфейла, а след това ще бъдат
разгледани и експериментите с величината на гените.
Тъй като разполагаме с 40 на брой акции, следва да разгледаме
портфейли, съставени от акции с равен интервал на разликите им, т.е. ще
разгледаме портфейли от 8, 16, 24, 32 и 40 акции. По-долу е описан
експеримента с 40 акции, но всички останали експерименти са били
аналогични.
Всички съставени портфейли са при ген 1 = ген 2 = 0,5 и сума за
инвестиране в размер на 10 000 лв.
Експеримент с 40 акции
Оптималната структура, получена чрез многоредната селекция има
следния вид като матрица-вектор:
OptStruct = [0.5000, 0, 0.0313, 0, 0, 0.0313, 0, 0, 0, 0, 0,
0.1875, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.1250, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0.1250, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
В табличен вид структурата е представена в Таблица 1.
Полученият оптимален коефициент на Шарп чрез многоредна селекция
0.1917, а този, получен от „тестовата” съвкупност е 0.1984, т.е. отклонението е
3,49%.
Полученият реален оптимален коефициент на Шарп чрез многоредна
селекция e 0.1916 и реалният коефициент, получен от „тестовата” съвкупност
се е запазил - 0.1984.
Времето необходимо за извършването на многоредната селекционна
процедура е 21.752498 секунди.
Графиката, илюстрираща местоположението на всеки портфейл е
представена на Фигура 1, а по-близък план на графиката е представен на
Фигура 2. Видно е, че израждането при многоредната селекционна процедура
е настъпила на четвъртия й ред.
Цветовата легенда е както следва (важи и за следващите графики:
•
със сини кръгове са обозначени портфейлите от кривата на Марковиц,
служещи за изготвяне на „тестовата” съвкупност;
със зелен цвят са отбелязани оптималните портфейли, получени на
•
всеки един ред на многоредната селекция;
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•
с червен цвят е отбелязан крайният оптимален портфейл от последния
ред на многоредната селекция;
•
в цикламено е отбелязана реалната структура на крайният оптимален
портфейл;
•
в жълто е структурата на оптималния портфейл от „тестовата”
съвкупност”;
•
в светлосиньо е реалната структура на оптималния портфейл от
„тестовата” съвкупност.
Таблица 1
№
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

Име
Албена АД
Албена Инвест Холдинг АД
Алкомет АД
Адванс Терафонд АДСИЦ
ТБ БАКБ АД
Биовет АД
Билборд АД
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
ТБ Централна кооперативна банка АД
Стара планина Холд АД
Химимпорт АД
ТБ Корпоративна търговска банка АД
Доверие Обединен Холдинг АД
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ
Елхим Искра АД
Спарки Елтос АД
ЕМКА АД
Енемона АД
Еврохолд България АД
ЗД Евроинс АД
ТБ Първа Инвестиционна Банка
Юрий Гагарин АД
Холдинг Пътища АД
Индустриален Капитал Холдинг АД
Индустриален Холдинг България АД
Каолин АД
М+С хидравлик АД
Монбат АД
Мостстрой АД
Неохим АД
Кораборем. завод Одесос АД
Оргахим АД
Оловно цинков комплекс АД
Петрол АД
Синергон Холдинг АД
Полимери АД
Българска роза-Севтополис АД
Софарма АД
Трейс Груп Холд АД
Зърнени Храни България АД

Борсов код
ALB
ALBHL
ALUM
ATERA
BACB
BIOV
BOARD
BREF
CCB
CENHL
CHIM
CORP
DOVUHL
ELARG
ELHIM
ELTOS
EMKA
ENM
EUBG
EURINS
FIB
GAGBT
HDPAT
HIKA
IHLBL
KAO
MCH
MONBAT
MOSTS
NEOH
ODES
ORGH
OTZK
PET
PETHL
POLIM
SEVTO
SFARM
TRACE
ZHBG

Дял
0.5000
0
0.0313
0
0
0.0313
0
0
0
0
0
0.1875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1250
0
0
0
0
0
0
0
0.1250
0
0
0
0
0
0
0
0
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Фигура 1

Фигура 2
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Оценка на оптималността на получените решения.
Таблица 2
Брой акции в
портфейла
8
16
24
32
40

Оптимален
резултат от
многоредната
селекция
0.1774
0.1863
0.1903
0.1913
0.1917

Оптимален
резултат от
„тестовата”
съвкупност
0.1777
0.1873
0.1933
0.1984
0.1984

Отклонение
(стойност)

Отклонение
(%)

0,0003
0,0010
0,0030
0,0071
0,0067

0,169109
0,536769
1,576458
3,711448
3,495044

Видно е, че колкото по-голям става броят на акциите участващи в
портфейла, толкова по-голяма е и грешката, която се получава. Изключение
прави грешката получена при 40 акции. Тя е с 0,0004 по-малка от тази при 32
акции участващи в портфейла.
Също така прави впечатление, че колкото повече нараства броят на
акциите в портфейла, толкова по-добри стойности на коефициента на Шарп се
получават, което е и потвърждение на теорията за диверсифициране на
инвестициите.
Съпоставка на времето, необходимо
многоредната селекционна процедура.

за

преминаване

през

В Таблица 3 са обобщени времената, необходими за преминаване през
многоредната селекционна процедура в зависимост от броя на участващите в
портфейла акции.
Таблица 3
Брой акции в
портфейла

Време, необходимо за преминаване през
многоредната селекционна процедура

8

1,868379

16

2,563059

24

4,265166

32

8,679860

40

21,752498

Фигура 3 представя в графичен вид тази зависимост.
Фигура 3
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Видно е, че времето необходимо на програмата за достигане до резултат
расте експоненциално спрямо броя на участващите видове акции.
6.2. Зависимост, произтичащата от зададената стойност на гените.
Тази зависимост е определена на база експеримент с всички 40 акции,
участващи в индекса bg40 и сума за инвестиране в размер на 10 000 лв.
Експериментът е направен чрез промяна в стойността на ген 1 със
стъпка 0,05. Първата стойност, която приема ген 1 е 0,05, а последната 0,5, тъй
като след 0,5 стойностите на ген 1 и ген 2 просто се обръщат. Един и същ
резултат би се получил, ако ген 1 = 0,25 и ген 2=0,75, и ако ген 1=0,75 и ген 2 =
0,25. Получените резултати са представени в Таблица 4
Таблица 4
Ген 1

Ген 2

Оптимален
коефициент на Шарп

0,05

0,95

0,1741

0,1

0,9

0,1763

0,15

0,85

0,1784

0,2

0,8

0,1854

0,25

0,75

0,1876

0,3

0,7

0,1915

0,35

0,65

0,1926

0,4

0,6

0,1924

0,45

0,55

0,1917

0,5

0,5

0,1917

На Фигура 4 е представена и графика на движението на коефициента на
Шарп в зависимост от стойността на ген 1.
Фигура 4

Видно е, че оптималния стойност за коефициента на Шарп се достига при
ген 1 = 0,35. Изследването продължава с „раздробяване” на интервала
[0,35;0,40], тъй като стойността за коефициента на Шарп е по-висока при ген 1
= 0,40, отколкото при ген 1= 0,30. Това се прави с цел да се установи дали има
338

стойност за ген 1, при която би се достигнала по-висока стойност за
коефициента на Шарп. Резултатите са представени в Таблица 5.
Таблица 5
Ген 1

Ген 2

Оптимален
коефициент на Шарп

0,35

0,65

0,1926

0,36

0,64

0,1927

0,37

0,63

0,1928

0,38

0,62

0,1924

0,39

0,61

0,1925

0,4

0,6

0,1924

Най-висока стойност за оптимален коефициент на Шарп, получен чрез
многоредна селекция се получава при ген 1 = 0,37. Това се дължи да факта, че
37 е просто число и до достигане на израждане се създават повече редове на
многоредната селекционна процедура. Графиката, получена при ген 1 = 0,37 е
представена на Фигура 6.
Фигура 5

Фигура 6
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По-близък план разкрива и самото натрупване на
стойности, достигнати от всеки етап на многоредната селекция.

оптималните

Фигура 7

Израждането е достигната на седмия ред на многоредната селекционна
процедура.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ НА ЛИПСВАЩИТЕ
СТОЙНОСТИ ПРИ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В
БЪЛГАРИЯ
гл. ас. Деян Лазаров
Бургаски Свободен Университет
INVESTIGATING THE MISSING VALUES MECHANISMS IN LABOUR
FORCE SURVEY IN BULGARIA
Deyan Lazarov
Burgas Free University

Abstract: The paper discusses the principles of missing values (MV) patterns and
mechanisms. Using Labour Force Survey conducted in Bulgaria 2007 by National
Statistical Institute are evaluated the MV mechanisms among employed by
permanence of job and is shown that mechanism is not MCAR. As a result is
implemented an imputation by EM algorithm that performs very well in this situation.
Key Words: Missing Values, Missing Mechanism, Missing pattern, Labour Force
Survey, Imputation, EM algorithm.
Непрекъснато, в рамките на годината, НСИ провежда репрезентативно
наблюдение на домакинствата в страната, известно като НАБЛЮДЕНИЕ НА
РАБОТНАТА СИЛА (НРС), и по този начин задоволява нуждата от информация
за икономически активното население, заетостта и безработицата в България.
В наблюдението участват всички лица на 15 и повече навършени години като
на принципа на ротационна извадка се събира информация за редица
показатели показващи естеството на явленията и начина на тяхното
проявление. Ротационния принцип на извадката се изразява в това, че всяко
следващо изследване използва половината от домакинствата от предходното и
добавя нови - другата половина, но от същия преброителен участък. От
статистическа гледна точка извадката е стратифицирана по области и вид на
населеното място, двустепенна гнездова. В първата степен се избират гнезда
сред преброителните участъци в България, чрез пропорционален вероятностен
подбор. На втората степен се избират домакинства от преброителните
участъци попаднали в извадката от първа степен. Обемът на попадналите в
извадката домакинства варира в годините като през 2007 г. е бил 18 хил., а от
2008 г. - 19 504.
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В настоящия доклад се използват годишни данни от НРС – 2007,
предоставени на автора от НСИ с цел научно-изследователска работа и
анализ. Всички изводи и заключения са валидни за данните от 2007 г. и не
могат да се прехвърлят за предишни и следващи тримесечия и години.
Целта на настоящия доклад е анализ на моделите и механизмите на
липсващи стойности в НРС - 2007, който от своя страна ще бъде добра основа
за адекватно третиране на самите липсващи данни.
Липсващи стойности
В настоящия доклад базата данни се разглежда като правоъгълна,
образувана от отговорите на всеки един респондент в редовете и въпросите, на
които те отговарят, в колоните. За липсваща стойност (ЛС) се приема този
случай, при който респондентът притежава значение по даден признак, но не го
е посочил или то, по други причини, не е нанесено. За един респондент може да
има липсващи стойности при повече от един въпрос (признак). В случая не
може да се изследват липсващите данни в следствие на отказ на даден
респондент въобще да участва в наблюдението, както и домакинства, които са
попаднали в извадката, но не са намерени или са оказали сътрудничество.
Авторът предполага, че подобни домакинства има в значителен обем и
проблемът произтича основно от не актуалните избирателни списъци с
информация от 2001 г., върху които се гради вероятностната извадка.
Модели на липсващи стойности
Моделите на липсващи стойности могат да се разделят на шест основни
групи [1]. Ако в базата данни има единствен признак, при който се наблюдават
липси за сметка на напълно въведени значения при останалите признаци се
говори за единичен модел (Фиг. 1а). В илюстрацията Y 6 е с ЛС, а Y i за i =
1,2,..,5 са наблюдавани променливи при всички единици. Това е първият
установен и описан модел на липсващи стойности. Решения при него се търсят
чрез моделиране на променливата с ЛС чрез останалите като задължително
условие е добрата балансираност на резултатите по отношение на целите на
изследването или наблюдението. Друг случай е когато вместо за един липсва
информация за серия на брой признаци – Y 4 , Y 5 и Y 6 (Фиг. 1б). Този модел е
известен като мултивариационни два модела. Най-често това се свързва с
ненамиране на определени единици от извадката и техния отказ да участват в
изследването. По този начин имаме тяхна информация за признаците
конструиращи извадката като местонахождение, брой лица, възраст и др., но
липсва информация за признаците от анкетната карта. Техниката, която се
използват в случая за компенсиране на ЛС е притегляне. В настоящата работа
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няма да може да се изследва този
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
случай, поради база данни, с която
разполагаме, където подобни случаи са
изключени. Монотонният модел (Фиг.
1в) е типичен за лонгитюдните
изследвания, когато дадени единици
б) Мултивариационни
а) Единичен
отпадат по една или друга причина.
два модела
Така информацията за тях прогресивно
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
намалява при всяка следваща вълна. В
НРС също има вълни, но тяхната логика
е съвсем различна. Независимо, че
половината
от
домакинствата
се
запазват
при
следващата
вълна,
в) Монотонен
г) Общ
другата част се подменят случайно,
което значително отклонява това
Y2 Y3
Y
Y1
X
наблюдение
от
логиката
на
лонгитюдните наблюдения. Типичен и
очакван модел на ЛС, в НРС е общият
(Фиг. 1е). Появата на ЛС има случаен
характер и въвеждащите техники са
д) Алтернативен
е) Факторен
удачно приложими. Специфичен е
алтернативният модел (Фиг. 1д), при
Фиг. 1 Модели на ЛС
който за едни единици значенията на
една променлива се наблюдават, само
когато при друга те липсват. Факторният модел представя случая, когато в
изследването не е наблюдавана променлива, която е в латентна връзка с
напълно наблюдавана/и признаци. В примера X липсва, а Y е напълно
наблюдавана (Фиг. 1е). Може да се приеме, че X е с 100% липсващи стойности
и моделиране на Y с помощта на латентния фактор X и серия строги
допускания се прилага като решение в подобни случаи. При НРС, към момента
няма да предполагаме наличието на латентни фактори, т.е. разглеждаме
факторния модел като възможен.
Механизми на поява на липсващи стойности
Много често почти автоматично всеки изследовател е склонен да реагира
на проблема с ЛС като взема едно доста крайно и не винаги оправдано
решение, че „липсващите стойности са при единици, които по нищо не се
различават от единиците регистрирали своите значения на изследващите ги
признаци”. Не винаги, особено когато делът на липсващите стойности е голям
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това е по подразбиране и може да се използва като хипотеза, без да се налага
проверка. Приемайки това допускане автоматично се приема идеята, че
липсващите стойности са случайна подизвадка или т. нар. „случайно липсващи”
от извадката, която е трябвало да бъде наблюдавана.
Нека дефинираме пълната база от данни чрез Y = (y ij ), която

представлява (n × K ) правоъгълна матрица без липсващи стойности, с i-ти ред y i
= (y i1 ,…, y iK ), където y ij е значението на признака Y j за i-тата единица.

Нека дефинираме и индикаторът на липсващи стойности – матрицата M
= (m ij ) така, че m ij = 1, ако y ij е липсваща стойност и m ij = 0, ако y ij е
наблюдавана. Т.е:
1, y ij − липсват
M ij = 
0, y ij − наблюдавани

Механизмите на липсващи стойности се описват чрез условното

f (M Y , φ )
, където
разпределение на M при известно Y, което можем да запишем
φ отразяват неизвестните параметри. Ако липсващите стойности не зависят от
значенията на Y (липсващи или наблюдавани), то е в сила
1)

f (M Y ,φ ) = f (M φ )

за всички стойности на Y и φ и

данните са липсващи напълно случайно (ЛНС). Нека с Y набл отбележим
наблюдаваната част на Y и с Y липс отбележим тази част от Y, която липсва.
Механизъм, по-малко ограничаващ от ЛНС е случаят, когато липсващите
стойности зависят само от компонента Yнабл и не от липсващите стойности.
Това може да се запише така:
2)

f ( M Y , φ ) = f ( M Yнабл , φ )

за всички стойности на Y липс , φ .

Този механизъм се нарича случайно липсващи (СЛ) данни.
Механизмът е не случайно липсващ (НСЛ), когато разпределението на
M зависи от липсващите стойности на Y.
Нека да предположим, че разполагаме с един опростен вариант на
разпределение на n единици по значенията на случайната променлива
(признак) Y = (y 1 ,…,y n )’. нека M = (m 1 ,…,m n ), където m i = 0 за единиците, които
имат значения на признака, а m i = 1 за пипващите данни. Да предположим, че
съвместното разпределение на (y i , M i ) е независимо при всички единици, т.е.
вероятността да е направена регистрация при дадена единица не зависи от
значенията на Y или M за останалите единици. Тогава,

3)

f (Y , M θ , φ ) = f (Y θ ) f (M Y , φ ) = ∏ f ( yi θ )∏ f (M i yi , φ )
n

n

i −1

i −1

,
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f ( yi θ )
f (M i y i , φ )
където
е плътността на y i с неизвестни параметри θ , а
е плътността на разпределение на Бернули за бинарната променлива M i с
вероятност

Pr (M i = 1 y i , φ )

y i да е липсваща. Ако липсващите стойности са

Pr (M i = 1 yi ,φ ) = κ
независими от Y, то
, константа независеща от y i . В този
случай можем да говорим за ЛНС. Ако механизмът зависи от липсващите
стойности на y i , т.е

Pr (M i = 1 yi ,φ ) = f ( y липс ,ϖ )

то той е НСЛ.

Наблюдение на работната сила в България 2007 г. – наблюдавани
признаци
В изследването са използвани данни за цялата 2007 г.,а не по
тримесечия. Наблюдавани са общо 160 признаци, част от които определят
домакинството и единицата от домакинството, обект на изследване, чрез
демографски характеристики, друга част се отнасят за заетостта при
последната седмица на основна и допълнителна работа, форми на заетост и
активност при търсене на работа и др. В настоящия доклад се наложи
редуциране на признаците поради няколко причини. От една стана това, че не
притежаването на дадено значение на признак води до автоматичното
отпадане на въпроси в анкетната карта, задавани на респондента. От друга
страна редица от признаците са технически идентификации на единиците в
съвкупността, въведени от изследователския екип, които логически не се
отнасят към изследвания обект, а именно липсващите стойности.
В настоящата работа специфичен интерес представлява появата на ЛС
при заетите лица, т.е. бяха включени единиците дали положителен отговор на
въпроса: „През МИНАЛАТА СЕДМИЦА работили ли сте някаква работа
срещу заплащане или друг доход (поне 1 час)?”. Друго важно разделение на
единиците се направи чрез това дали заетостта е на пълно или непълно
работно време. В анализа се включиха само единици заети на пълно работно
време и така признаците обект на анализ се редуцираха до 26, а единиците
регистрирали значения по тези признаци 48 529 (Табл. 1). В доклада не са
засегнати проблемите на екстремалните стойности. С по-тъмен цвят са
означени признаците, при които се наблюдават ЛС. Повече от очевидно е, че
делът на ЛС е нисък и представлява интерес за наблюдение в случай, че
механизмът на тяхната поява е различен от ЛНС. Признаците с ЛС са: Колко
часа седмично работите ОБИКНОВЕНО на ОСНОВНАТА РАБОТА? (v14);
Колко часа общо сте работили през МИНАЛАТА СЕДМИЦА на ОСНОВНАТА
РАБОТА? (v22); Колко часа седмично желаете да работите - общо?(v25);
Намирането на тази работа свързано ли е с участие на държавно бюро по
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труда, включително и чрез интернет страницата на Агенцията по
заетостта? (v26g).
Табл. 1 Общо описание на признаците
Стандар Липсващи Бр. екстремни
стойности
стойности
Средна
тно
Призна
Бр.
аритмет отклоне
Долна Горна
ци
едини ична
ние
Бро
границ грани
ци
(Mean)
(SD)
й
%
а
ца
v14
193
46596
41,36
6,502
4,0
527 1232
3
v26egr 48529
5,41
2,603
0
,0
392
0
v25
46762
41,25
6,890 176
3,6
682 1221
7
v26bgr 48529 1995,29
86,756
0
,0
91
0
v26va
48529
2,26
6,134
0
,0
0 3999
v22
45987
41,36
6,068 254
5,2
1501 1321
2
v21
48529
,05
,838
0
,0
0
239
v20
48528
,04
,706
1
,0
0
202
v10
48529
0
,0
v10a
48529
0
,0
v11
48529
0
,0
v12
48529
0
,0
v13
48529
0
,0
v15
48529
0
,0
v16
48529
0
,0
v17
48529
0
,0
v18
48529
0
,0
v19
48529
0
,0
v23
48529
0
,0
v24
48529
0
,0
v26vb
48529
0
,0
v26g
48529
0
,0
v26j
48498
31
,1
v26z
48529
0
,0
v26i
48529
0
,0
v26k
48529
0
,0
a. Бр. случаи извън границите (Mean - 2*SD, Mean + 2*SD).

Анализ на механизма на ЛС при НРС
За да се изследва механизмът на появяване на ЛС е приложен t тест на
Стюдент при различни дисперсии при контролирано влияние на признаците с
ЛС (Табл. 2). При този подход ако резултатите при единиците с ЛС не се
различават от тези при единиците без ЛС, механизма на появата им може да се
прием за ЛНС. В противен случай появата на липсващи стойности е във връзка
с променливите в базата данни и механизма е ЛС или НСЛ. В анализа участват
само метрирани признаци, при които може да се изчисли средна аритметична и
стандартно отклонение. За всяка променлива двойките са формирани на
базата на индикатора присъстващ/липсващ (present/missing).
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Табл. 2 t тест на Стюдент

a

v14

v21

v20

v22

v25

v26va

.

,7

1,3

1,1

25,8

-11,3

df

. 2143,4 2235,4

72,1

P(2-tail)

.

,257

v14 t

# Present
# Missing

,513

,197

v26d3 v26egr
4,5

-1,4

166,2 40444,9 2144,5 2092,3
,000

,000

,000

,170

46596 46595 46596 45914 46595

46596

46596

46596

1933

1933

1933

0

1933

1933

73

Mean(Present)

41,36

,04

,05

41,37

41,37 1995,09

2,28

5,40

Mean(Missing)

.

,03

,03

39,78

8,35 2000,06

1,71

5,49

38,5

-,7

,0

.

6,2

-1,9

682,3 2777,6 2883,5

.

v22 t
df
P(2-tail)
# Present
# Missing

,000

,478

,924

.

167

43,0

-10,8

829,2 46198,1 2935,2 2829,9
,000

,000

,000

,060

45914 45986 45987 45987 45934

45987

45987

45987

2542

2542

2542

682

2542

2542

0

Mean(Present)

41,78

,04

,05

41,36

41,76 1995,04

2,30

5,40

Mean(Missing)

13,09

,05

,05

.

12,88 1999,78

1,62

5,50

.

,4

1,0

-,3

3,9

-1,3

df

. 1925,7 1994,8

52,0

. 37313,3 1936,4 1898,0

P(2-tail)

.

,735

.

,000

,000

,201

46595 46761 46762 45934 46762

46762

46762

46762

1767

1767

1767

41,25 1995,11

2,28

5,41

. 2000,04

v25 t

# Present
# Missing

,684

,321

828

.

1

1767

1767

53

Mean(Present)

41,36

,04

,05

41,36

Mean(Missing)

40,00

,03

,03

41,89

1,76

5,49

1,6

12,5

13,0

2,2

1,5

8,5

,0

-,6

48496, 48497,
0
0

29,3

30,0

30,0

30,0

30,0

,033

,146

,000

,975

,531

46565 48497 48498 45957 46731

48498

48498

48498

31

31

31

v26 t
g
df
P(2-tail)
# Present
# Missing

30,0
,126

,000

,000

0

-11,2

31

31

31

30

31

Mean(Present)

41,36

,04

,05

41,36

41,25 1996,19

2,26

5,41

Mean(Missing)

39,23

,00

,00

40,53

39,23

2,23

5,71

580,35

a. В анализа не са включени променливи с по-малко от 0.05% ЛС.

Видимо е, че при признака v25 – „Колко часа седмично желаете да
работите - общо?” при тази част от единиците, които не са липсващи при v14,
средната аритметична е статистически значимо по-голяма от тази при
единиците, които липсват при въпрос v14. Аналогично е положението, по
отношение на въпрос v14, при признаците v26va – „От кога работите в това
предприятие, за този работодател или извършвате самостоятелна
дейност? (година)” и v26d3 – “ОБЛАСТ в България”. В Табл. 2 със сиво са
маркирани нивата на равнището на заначимост при двустранна критична
област (P(2-tail)), при които средните се различават значимо при съвкупностите
на липсващите и представените случаи.
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Табл. 3 Kроскорелации
v14
v22
v25
v26va
v26d3
v26egr
v20
v21

v14

v22

v25

v26va

v26d3

v26egr

v20

v21

1,000
,922
,981
,015
-,021
,024
-,005
-,005

1,000
,898
,014
-,024
,033
,060
,059

1,000
,014
-,021
,021
-,003
-,002

1,000
,014
,015
,003
,003

1,000
,086
-,011
-,010

1,000
,002
,009

1,000
,889

1,000

Заключение
Проведения анализ еднозначно показва, че липсващите стойности при
заетите на основна работа през 2007 г. не са липсващи напълно случайно
(ЛНС). Има ясна връзка между задавания въпрос и появата на липсваща
стойност. Това се потвърждава и от тестът на Литъл за ЛНС (Little's MCAR test):
Chi-Square = 16327,786, DF = 45, Sig. =,000. Статистическата значимост на
теста гарантира липсата на пълна случайност при появата на ЛС. Независимо,
че делът на ЛС е нисък, това прави последващият анализ интересен и
специфичен. Подходът при компенсиране на ЛС трябва да бъде съобразен с
различията между отговорилите и неотговорилите и факторната зависимост
между задавания въпрос и не получаването на отговори. Допълнителен анализ,
основан на съпоставката на ЛС при различните признаци показва, че моделът
може да се разглежда като множество единични, т. е. няма връзка в появата на
ЛС сред различните променливи. Това до известна степен улеснява
компенсирането на ЛС при различните променливи. Най-важният извод, който
трябва да се направи, е че ще бъде неоправдано механичното елиминиране на
ЛС в базата данни. По този начин анализът ще се лиши от специфични
подсъвкупности от единици, които значимо влияят на обобщените резултати за
признаците.
Един от подходите за компенсиране на ЛС е използването на ЕМ
алгоритма. От Табл. 3 се вижда, че връзката между признаците v14, v22 и v25 е
изключително висока.
Това се проявява и при появата на ЛС. Внимателно разглеждане на
данните показва, че вероятността за поява на ЛС при единия признак е
свързана с висока вероятност за поява на ЛС и при другите. Практически трите
разпределения са много близки (Табл. 4).
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Табл. 4 Основни характеристики на разпределенията на променливите v14, v22, v25
V14
V22
Колко часа седмично
Колко часа общо сте
работите ОБИКНОВЕНО работили през МИНАЛАТА
на ОСНОВНАТА РАБОТА?
СЕДМИЦА на
ОСНОВНАТА РАБОТА?

N Valid

V25
Колко часа седмично
желаете да работите общо?

46596

45987

46762

Missing

1933

2542

1767

Mean

41,36

41,36

41,25

,030

,028

,032

40,00

40,00

40,00

40

40

40

6,502

6,068

6,890

-1,468

,898

-1,903

,011

,011

,011

21,252

8,741

19,865

,023

,023

,023

Minimum

0

0

0

Maximum

96

96

96

Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

Прилагането на ЕМ алгоритъма дава резултати за променливите v14, v22
и v25, които могат да се видят в Табл. 5. В модела са включени всички
метрирани променливи в базата данни. Запазването на основните
характеристики в първоначалните граници е основание да приемем
резултатите за добри. Особено добре се проявява разсейването в признаците
след въвеждането. То не е подценено и не бихме имали надценени оценки на
статистическата точност на параметрите на модели, в които бихме включели
променливите v14, v22 и v25.
Табл. 5 Основни характеристики на разпределенията на променливите v14, v22, v25 след
ЕМ алгоритъма
V14
V22
V25
Колко часа седмично Колко часа общо сте работили
Колко часа седмично
работите ОБИКНОВЕНО през МИНАЛАТА СЕДМИЦА на желаете да работите - общо?
на ОСНОВНАТА
ОСНОВНАТА РАБОТА?
РАБОТА?

N Valid
Missing
Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

48529

48529

48529

0

0

0

41,25

40,89

41,25

,030

,033

,031

40,00

40,00

40,00

40

40

40

6,675

7,188

6,769

-1,745

-,994

-1,931

,011

,011

,011

20,689

11,278

20,671

,022

,022

,022
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ЕМПИРИЧНА ПРОВЕРКА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА
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EMPIRIC ANALYSIS FOR APPLICATION OF AUTOREGRESSION
(AR) AND EXTENTED AUTOREGRESSION (ARX) MODELS FOR
SIMULATING THE BG40 INDEX
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*
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Резюме: В настоящия доклад е представено моделирането на индекса BG40,
като са използвани два от основните модели за динамични редове:
авторегресионен (AR) и разширен авторегресионен (ARX). Моделирането е
изпълнено в среда MATLAB®.
Ключови думи: Индекс БГ40 на Българска Фондова Борса, Времеви редове,
Математическо моделиране
Abstract: This paper describes modeling the BG40 index using two types time-series
models: autoregression (AR) and extended autoregression (ARX). The simulation is
done in MATLAB® environment.
Keyword: BG40 index of Bulgarian Stock Exchange, Time-series, Mathematical
modeling
JEL: C15, C22, C52
1. Постановка на изследването
1.1.Основната задача на изследването е да се изгради методика за
прилагане на AR и ARX моделите за прогнозиране на индекс на Българска
фондова борса. Тъй като движението на индекса е достатъчно
охарактеризиращ показател за движението на целия пазар, резултатите от
изследването имат и практико-приложен характер.
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1.2.Изследването
обхваща
два
авторегресионни
модела.
Авторегресионните модели са често използван подход за прогнозиране на
финансови динамични редове. С връчването на Нобелова награда за
икономика на Робърт Енгъл и Клайв Грейнджър, този клас модели получи
признание от научната общественост.
1.3.Епистемологичната основа на авторегресионните модели и на
разширените авторегресионни модели и съответно на настоящото изследване
е свързана с емпиризма и индуктивния подход. Ето защо изследването не
издига предварителни хипотези и допускания, а изводите се базират изцяло на
съществуващи данни от обективната действителност.
1.4.Приложимост на изследването. Представена методика за създаване
на математически модели на показатели основани на данни за пазарен индекс.
Тези математически модели служат за прогнозирането на дадения показател за
бъдещи моменти във времето или за оценяване на различни негови
математически параметри.
1.5.Подобни разработки са правени от авторите: както за моделиране на
български борсови индекси с помощта на авторегресионни модели [6][9], така и
за изработване на използваната в настоящия труд методика [5].
1.6.Настоящият текст е организиран в четири части.
1.6.1.Въведение и постановка на изследването е в част 1.
1.6.2.В част 2 са представени моделите и методиката на изследването.
1.6.3.В част 3 са представени числените резултати от симулациите чрез
AR и ARX моделите на цените на затваряне и верижната доходност на индекса
BG40.
1.6.4. В част 4 са формулирани изводи за всяка симулация и обобщения
за цялото изследване.
2.Методика на изследването.
2.1.Описание на използваните модели.
2.1.1.Авторегресионния модел (AR) има следното описание [7]:
Y (k ) = ci + Ai (q −1 ) * Y (k − d i ) + ε i (k )

където

(1)

Ai (q −1 ) = 1 + ai1 * q −1 +  + ain a * q − na

е полином на оператора за

−1
единично закъснение q с размерност ina , ci в случая е средната стойност на

сигнала, която бива извадена от данните за центриране на сигнала, а d i отчита
броя тактове чисто закъснение на за i-тия модел. Сигнала ε i (k ) е случайната
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съставка, която присъства като допълнение към полезния сигнал. Това е и
основния подход на оценяване на адекватността на модела, а именно чрез
пресмятане на автокорелационната функция на остатъците. Ако те се описват
чрез “бял гаусов шум”, означава че оценения модел е адекватен.
2.1.2.Разширеният авторегресионен модел (ARX) е получен като (1) е
−1
допълнен с има следното описание полинома Bi (q ) . [8]:

Y (k ) =
ci + Ai (q −1 )* Y (k − dina ) + Bi (q −1 )*U (t − dinb ) + ε i (k )
−1
) bi1 * q −1 +  + binb * q −1
Bi (q=

(2)

2.2.Емпирична база.
2.2.1.За емпирична база на изследването се използват дневни стойности
при затваряне на пазара за индекса BG40 на Българска фондова борса.
Данните са взети за период от 01.02.2005 година, което е начална дата на
изчисляване на индекса, до 09.08.2010 година. Източник на данните е
графичния оператор на сайта на Българска фондова борса [10].
2.2.2.Емпиричната база се състои от данни само за работните дни. Те се
разглеждат като последователни наблюдения, т.е. не се интерполират данни за
почивните и празничните дни. Така се получава динамичен ред от 1368
последователни наблюдения.
2.2.3.Поради естеството на изследвания финансов индекс, при който
наличния търгуван обем на включените инструментите не е достатъчно ясен
показател характеризиращ самия индекс, изследването е проведено само чрез
методи, използващи известните данни – цена на затваряне и пореден период.
2.2.4.За целите на изследването данните са разделени на две равни по
брой групи от по 684 наблюдения (виж. 2.3.2.). На фигура 1 и фигура 2 е
показано графично представяне на данните.
2.2.5.Доходността в изследването е получена като дискретна верижна
доходност ( Rt ):
Rt =

Pt
− 1, t =1, 2,3, , N
Pt −1
, (3)

където Pt , Pt −1 са стойностите на индекса за периодите t , t − 1 .
2.3.Последователност на работа при всеки изследван показател:
2.3.1.На база данните за една година се визуализират, за да се определи
дали няма някаква зависимост, която би била полезна при съставянето на
математическия модел.
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2.3.2.Изчислява се ci и съответно се премахва от цялата извадка.
Данните са разделени на две групи (виж. 2.2.4.): обучаващата
последователност служи за оценяване на коефициентите на полиномите, а
контролната последователност за проверка на адекватността на оценения
модел.
2.3.3.Тази стъпка се отнася само ако се генерира ARX модел. Тъй като,
за да се генерира ARX модел е нужен вектора с входното въздействие, в
изследването е избран варианта, при които изходния сигнал (т.е.
измерванията) след като са центрирани измерванията се преобразуват в
двоичен сигнал със състояния -1 и +1. Този филтриран сигнал се подава като
входен вектор към процедура по оценяване.
2.3.4.Избор на реда на модела по предварително определени критерии
(виж. 2.4.1).
2.3.4.1.При AR моделите към оценяващата процедура се подава
аргумент, с който да се проверят от 1-ви до 500-тен ред авторегресионни
модели.
2.3.4.2.При ARX моделите оценяващите процедури са зададени с
ограничение от 1-ви до 40-ти ред за А-полинома, от 1-ви до 40-ти ред за Вполинома и един до три такта закъснение на модела. Описанието на
параметрите на ARX моделите в текста е както следва [ред А ред B лаг]
2.3.5.Оценяване на коефициентите на полиномите след като вече е
избран ред на модела.
2.3.6.Проверка на адекватността на модела. Оценяването на точността
на модела се извършва по три метода:
2.3.6.1.Разглеждат се доверителните интервали
коефициентите съразмерно стойността на всеки коефициент.

на

всеки

от

2.3.6.2.Изчисляване на автокорелационната функция на остатъците. При
ARX модела се изчислява и взаимнокорелационната функция на входа и
симулирания изход.
2.3.6.3.Съпоставяне на изчислената прогнозирана стойност на дадения
модел спрямо контролната последователност на извадката. За целта се
пресмята числен показател за съвпадение:

σ ( ysm ) 

fit = 100 * 1 −
 σ ( y − E ( y ))  (4)
където σ е максималната сингулярна стойност на дадената матрица, а
y sm е изхода на симулираната система.
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2.4.Използван инструментариум. Симулацията се извършва в средата за
моделиране MATLAB®:
2.4.1.При избора на реда на модела са разгледани три критерия:
Информационния критерии на Акайке (AIC – Akaike Information Criterion) [11],
Критерия на Рисанен за минимално описание (MDL – Minimum Description
Length) [12] и този оценяваш „най-доброто съвпадение”(best fit) [8], т.е. наймалката стойност по неописана изходна дисперсия.
2.4.2.Оценяването на стойностите на коефициентите (виж. 2.3.5.) се
извършва с вградените функции AR, ARX на System Identification Toolbox на
MATLAB®. [3]
2.4.3.При проверките за адекватност на модела се използват следните
методики:
2.4.3.1.Изчисляване на доверителни интервали чрез вградената функция
на Statistics Toolbox [4].
2.4.3.2.Изчисляване на автокорелационна и взаимнокорелационна
функция чрез вградената функция на Statistics Toolbox [4].
2.4.3.3.За числен показател за съвпадение (виж. 2.3.6.3.) се използва
функцията compare().
3.Провеждане на симулациите.
3.1.AR модел на цени на затваряне.
3.1.1.На фигура 1 са представени данните от обучаващата
последователност, използвани за изчисляване на модела, а на фиг.2 е
представена контролната последователност, която служи за верификация на
изчисления модел.

Фиг.1. Стойността на цени на затваряне за обучаваща последователност
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Фиг.2. Стойността на цени на затваряне за контролна последователност
3.1.2.Според направените изчисления по AIC и „най-добро съвпадение”
трябва да е 12-ти, а според MDL трябва да е 2-ри. Представен е първо модела
от 12-ти ред и след това за сравнение е представен модела и от втори ред.

Фиг.3. Остатъчна изходна дисперсия в зависимост от реда на модела

Фиг.4. Увеличено изображение на остатъчната изходна дисперсия за първи
няколко реда на модели.
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3.1.3.Избраните модели по критериите са AR-12 и АR-2.
3.1.3.1.Полинома А за модела от 12-ти ред има следния вид 1:
A(q) = 1 - 1.454 (+-0.03895) q^-1 + 0.5981 (+-0.06868) q^-2 - 0.332 (+-0.07282) q^-3
+ 0.1979 (+-0.07371) q^-4 + 0.02339 (+-0.07522) q^-5 - 0.1665 (+-0.07495) q^6 + 0.2603 (+-0.07504) q^-7 - 0.08058 (+-0.07644) q^-8 - 0.2154 (+-0.07606)
q^-9 + 0.1729 (+-0.07606) q^-10 - 0.1169 (+-0.07462) q^-11 + 0.1153 (+0.0437) q^-12

Фиг.5. Сравнение на прогнозираните стойности и реалните за AR-12

Фиг.6. Автокорелационната функция на остатъците за AR-12
3.1.3.2.Полинома А за модела за 2-ри ред има следния вид:
A(q) = 1 - 1.419 (+-0.03636) q^-1 + 0.42 (+-0.0367) q^-2

В каретата с програмен код, описващ синтезираните функции, записът “q^-n” означава
стойност с лаг n. Така „- 0.332 (+-0.07282) q^-3”, означава, че множителя преди q се уможава със
стойността от 3 такта назад
1
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Фиг.7. Сравнение на прогнозираните стойности и реалните за AR-2

Фиг.8. Автокорелационната функция на остатъците за AR-2
3.2.ARX модела на цени на затваряне.
3.2.1.Обучаващата и контролната последователност са същите както в
3.1.1.
3.2.2.Тук е използван подхода описан в 2.3.3. Съответно входния сигнал
представлява:

Фиг.9. Входния сигнал за ARX модела
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Фиг.10. Остатъчна изходна дисперсия в зависимост от реда на модела
3.2.3.Според направените изчисления редът на ARX модела според MDL
трябва да е [2 1 2], според AIC критерия трябва да е [2 3 1] и според „най-добро
съвпадение” трябва да е [2 11 1]. Представения модел е със структура [2 11 1].
Стойностите на коефициентите на полиномите са следните:
A(q) = 1 - 1.357 (+-0.03686) q^-1 + 0.3543 (+-0.03704) q^-2
B(q) = 3.219 (+-1.675) q^-1 - 1.096 (+-2.366) q^-2 - 1.991 (+-2.364) q^-3 + 0.5058
(+-2.365) q^-4 - 1.019 (+-2.364) q^-5 + 0.7922 (+-2.365) q^-6 - 1.47 (+2.364) q^-7 + 1.571 (+-2.365) q^-8 - 0.07605 (+-2.365) q^-9 + 1.726 (+-2.364)
q^-10 - 1.912 (+-1.674) q^-11

Фиг.11. Сравнение на прогнозираните стойности и реалните за ARX [2 11 1]

Фиг.12. Автокорелационната функция на остатъците и взаимнокорелационната
функция между входа и изхода за ARX [2 11 1]
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3.3.AR модел на верижна доходност.
3.3.1.Данните за верижната доходност от обучаващата последователност
и от контролната последователност са представени съответно на фигура 13. и
фигура 14.

Фиг.13. Данните за верижната доходност за обучаващата последователност

Фиг.14. Данните за верижната доходност за контролната последователност
3.3.2.И трите критерия определят първи ред като най-добър ред за
моделиране на данните (фиг.16).

Фиг.15. Остатъчна изходна дисперсия в зависимост от реда на модела
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Фиг.16. Увеличено изображение на остатъчната изходна дисперсия за първи
няколко реда на модели
3.3.2.1.Полиномът А представлява:
A(q) = 1 - 0.3853 (+-0.0353) q^-1

Фиг.17. Сравнение на прогнозираните стойности и реалните за AR-1

Фиг.18. Автокорелационната функция на остатъците за AR-1
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3.4.ARX модел на верижна доходност.
3.4.1.Оценяващите процедури са зададени със същите ограничения
както в 3.2. и същите обучаваща и контролна последователности като в 3.3.
3.4.2.Според направените изчисления редът на ARX модела според MDL
и AIC критерия трябва да е [1 1 3] и според „най-добро съвпадение” трябва да е
[4 21 3].

Фиг.19. Остатъчна изходна дисперсия в зависимост от реда на модела

Фиг.20. Входния сигнал за ARX модела
3.4.2.1.Представения модел е със структура [4 21 3]. Стойностите на
коефициентите на полиномите са следните:
A(q) = 1 - 0.3246 (+-0.03955) q^-1 + 0.0413 (+-0.04145) q^-2 - 0.1279 (+-0.05413)
q^-3 - 0.08285 (+-0.05246) q^-4
B(q) = -0.0006817 (+-0.0005924) q^-3 - 0.0009697 (+-0.0005933) q^-4 - 0.0003442 (+0.0004546) q^-5 - 0.000757 (+-0.0004528) q^-6 + 2.252e-005 (+-0.0004556) q^-7
+ 0.0005676 (+-0.0004562) q^-8 + 0.001079 (+-0.000455) q^-9 + 0.0001915 (+0.0004552) q^-10 - 0.000384 (+-0.0004543) q^-11 - 0.0002997 (+-0.0004531) q^12

-

0.0001669

(+-0.0004533)

q^-13

-

8.75e-005

(+-0.0004525)

q^-14

+

0.0005387 (+-0.0004526) q^-15 - 0.0006768 (+-0.0004535) q^-16 - 0.0002914 (+0.0004536) q^-17 - 0.0001441 (+-0.0004546) q^-18 + 6.233e-005 (+-0.0004541)
q^-19

+

0.0003913

(+-0.000453)

q^-20

-

2.635e-005

(+-0.0004527)

q^-21

-

0.0006145 (+-0.0004523) q^-22 + 1.513e-005 (+-0.0004474) q^-23
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Фиг.21. Сравнение на прогнозираните стойности и реалните за ARX[4 21 3]

Фиг.22. Автокорелационната функция на остатъците и взаимнокорелационната
функция между входа и изхода за ARX [4 21 3]
4.Изводи и обобщения.
4.1.Симулиране на динамичен ред от цени на затваряне чрез AR модел.
4.1.1.Още на фиг. 1 и фиг. 2 се забелязва съществена разлика в
характерните тенденции за периодите на обучаващата и контролната
последователност. Като за обучаващата последователност е налице типично
експоненциално нарастване, а за контролната последователност –
експоненциално намаляване. Въпреки това резултатите от прогнозирането са
особено точни.
4.1.2.Данните за остатъчната изходна дисперсия в зависимост от реда на
модела, представени на фиг. 3, показват че като цяло с увеличаване на реда,
за съответния модел се увеличава необясненото отклонение. Могат да се
отграничат три слоя:
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4.1.2.1.От 1ви до около 190ти ред моделите показват относително ниска
остатъчна дисперсия
4.1.2.2.От около 190ти до около 380ти ред моделите показват по-лоша от
предходния слой остатъчна дисперсия
4.1.2.3.От около 380ти ред до 500 ред е налице рязко покачване на
необяснената остатъчна дисперсия.
4.1.3.Въпреки че моделът AR-12 (фиг.5), е с добър резултат, моделът
AR-2 (фигура 7) е доминиращ по три важни причини:
4.1.3.1.Много по-добра стойност на съвпадение по прогнозиране.
4.1.3.2.Бидейки само от 2ри ред е по прост.
4.1.3.3.Има по-малко на брой отклонения от доверителния интервал.
4.1.4.От фиг.6 и фиг.8 става ясно, че не всички стойности на
автокорелационната функция попадат в доверителния интервал (жълтата
зона). Големината на стойностите, които излизат извън зоната са достатъчно
малки, което се вижда от доброто съвпадение на прогнозираните стойности на
база генерирания модел и реалните данни от индекса, представени на фиг.5 и
фиг.7.
4.2.Симулиране на динамичен ред от цени на затваряне чрез ARX модел.
4.2.1.Като цяло за ARX се забелязва доста добро описание на данните от
AR модела (виж. Таблица 1).
4.2.2.При взаимнокорелационната функция представена на фиг.12 се
забелязва, че всички стойности са в доверителния интервал при положение, че
входния сигнал е получен на база изходния макар и чрез нелинейна
филтрация.
4.3.Симулиране на динамичен ред от верижни доходности чрез AR
модел.
4.3.1.Фиг.17 и фиг.18 показват, че модела успява да опише основната
тенденция, защото автокорелационната функция на остатъците е в
доверителния интервал.
4.3.2.Но отрицателна стойност на показателя на дисперсията
свидетелства за прекалено голяма дисперсия на случайната съставка. Тук е и
основното направление за бъдещи изследвани. За сега могат да се издигнат
две хипотези. Тази отрицателна стойност може да се дължи на:
4.3.2.1.Неподходящ модел. В случай, при който се изследват верижни
доходности, може да се използва друг, неизползван в настоящото изследване
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критерий, който може би ще избере по-сложен модел, описващ по-добре
остатъчната дисперсия.
4.3.2.2.Изобщо предложената методика е неподходяща за моделиране
на верижни доходности. Този показател сам по себе си свойства подобни на
бял гаусов шум и AR моделите не открояват достатъчно ясно изразени
тенденции.
4.4.Симулиране на динамичен ред от верижни доходности чрез ARX
модел.
4.4.1.Получения модел се справя значително по добре от AR модела при
прогнозиране на верижни доходности, но въпреки това и за него важат
съображенията от 4.3.2.
4.4.2.От взаимнокорелационната функция изглежда, че остатъчната
дисперсия е почти изцяло в доверителния интервал, но са определено
неслучайни остатъците при лаг 0 и лаг 1, което от своя страна е очаквано
предвид начина на подбор (т.е изкуствено генериране) на входния сигнал
4.5. Обобщения за цялото изследване
4.5.1.Както се забелязва от фиг.3,фиг.10, фиг.15, фиг.19 при увеличаване
на реда на модела нараства остатъчната изходна дисперсия.
4.5.2.При избора на модели от нисък ред се получава по-добро описание
при голяма дисперсия на данните, докато при висок ред се получава
филтриране на екстремалните стойности.
4.5.3.Повечето модели успяват да оставят неописаната част да е със
случен характер съдейки по фиг.8, фиг.8, фиг.12, фиг.18, фиг.22, но случайната
съставка остава да бъде с много голяма дисперсия.
AR
критерий

затваряне
доходности

Верижни

Цени на

MDL

модел

ARX
прогн. fit%

AR-2

82.77%

AR-12

43.43%

критерий

модел

прогн. fit%

MDL

[2 1 2]

93,96%

AIC

[2 3 1]

94,01%

Best fit

Best fit

[2 11 1]

94.27%

MDL

MDL
[1 1 3]

-3,65%

[4 21 3]

1.05%

AIC

AIC
Best fit

AR-1

-3.79%

AIC
Best fit

Таблица 1. Обобщена съпоставка на най-добрите резултати по
показатели, модели и критерии
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MODELING, SIMULATION AND OPTIMAL INVENTORY CONTROL
USING SOFTWARE PACKAGE ARENA
Andrey Yonchev 1, Teofana Puleva 2, Krasimira Filipova 3
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Technical University - Sofia, Bulgaria

Abstract – In this paper modeling, simulation and optimal inventory control in a
manufacturing system using software package Arena is considered. The investigation
is focused on an approach to determine the optimal inventory control policy, based
on stochastic model of demand. In the paper application of Markovian decision
processes for determining an optimal control policy will be presented. The
applications of the program environment Arena in modeling and simulation the
process of production, demand and optimal inventory control will be discussed. The
application of program environment Arena for modeling optimal decision policy based
on Markovian decision policies is not a trivial task. The considered approach for
obtaining an optimal control policy will be applied to a particular manufacturing
system.
Keywords – Markovian decision process, Optimal inventory control, Analysis,
Modeling and Simulation, Manufacturing system

1. INTRODUCTION
The Markovian decision processes in a stochastic system have a great
application in inventory, manufacturing, transportation, organizational and etc. areas
[1] and [2]. The long run behavior of a Markov process is characterized by its
independence of the initial state of the system [1] and [3]. In this case the system is
said to have reached a steady state. How to evaluate policies for which the
associated Markov chains allow existence of a steady-state solution is shown in [1]
and [3]. One approach to solve the infinite stage problem is to enumerate all possible
stationary policies of the decision problem. This equivalent to an exhaustive
enumeration process and can be used if the number of policies is reasonably small
for practical computations.
The paper is aimed at modeling and simulation the process of production,
demand and optimal inventory control in a manufacturing system.
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In this paper we also consider the capabilities of the software package Arena
for modeling and simulation of production and optimal inventory control of a
manufacturing system.
The remainder of the paper is organized as follows. In Section 2 we shortly
present the main characteristics of software package Arena. Section 3 gives some
theoretical aspects of the Markovian decision process. Section 4 presents modeling,
simulation and optimal inventory control of particular manufacturing system before we
conclude in Section 5 with some final remarks.

2. MAIN CHARACTERISTICS OF THE SOFTWARE PACKAGE ARENA
The software Arena is a graphically based package for modeling and
simulation of discrete event systems in the theory of queuing systems –
manufacturing, servicing, transport systems and etc. It consists of representation of a
real situation as a series of processes and delays, through which the entities pass
[5, 6]. Frequently the notion of work of a process is described using a diagram where
using blocks and arrows the ongoing actions are presented (fig.1). Here different
structural blocks may be introduced: “Create”, “Decide”, “Process”, “Match”, “Batch”,
“Pickup”, “Dropoff”, “Dispose” and etc. The mentioned structural blocks will be used
in modeling the process of production, demand and optimal inventory control in the
manufacturing system.
System
Input
Output

Figure 1. Principle of flow-oriented block structure of a queuing system

The software package Arena works under the operation system Windows. The
main functional libraries of Arena are: Basic Process; Advanced Process и Advanced
Transfer. More information about the considered package can be seen in [4].

3. MARKOVIAN DECISION PROCESS
A stochastic process is defined to be a collection of random variables (X t ),
where t denotes particular points of time, t=0,1,2,… For example X 1 , X 2 , X 3 , … can
represent the collection of weekly inventory levels of a given product, or it can
represent the collection of weekly demands for this product.
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A stochastic process with the following structure is of particular interest.
At given points of time t (spaced equally or not) the system is found in exactly one of
a finite number of states labeled 0,1,…M. Each state that the process reaches is
p (n )

given a label that denotes the physical state of the system. Thus ij is the
conditional probability that the random variable X, starting in state i, will be in state j
after exactly n steps (time units). They must satisfy the properties:

pij( n ) ≥ 0 ∀i, j
,
, and n=0,1,2
M

=
pij( n ) 1,=
and n 0,1, 2
∑
j =0

(1)

The transition probabilities are usually represented in matrix form:
State
0
1

0

1

(n)
p00

(n)
p01

p0( nM)

(n)
p10

(n)
p11

p1(Mn )

p M( n )0

pM( n1)

(n )
p MM


M

It can be shown that
lim pij( n ) = π j ,
n →∞

lim pij( n )

n →∞

…

M

exists and is independent of i. Furthermore

(2)

where the π j ’ s satisfy the following steady-state equations:
M

∑ pijπ i = π j
i =0

j = 0, M

(3)

M

∑π j = 1
j =0

, π j > 0 , j = 0, M . (4)

The π j ’ s are called the steady-state probabilities. The term steady-state
probability means that the probability of finding the process in a certain state j after a
large number of transition tends to the value π j , independent of the initial probability
distribution defined over the state.
After each observation, one of K possible decisions (actions), labeled 1,2, …K
is taken. A policy denoted by R is a rule for making decisions at each point in time.
Hence a policy R can be viewed as a rule that prescribes decision d i (R) when the
system is in state i, i = 0, M . Thus, R is characterized by the values:

{d 0 ( R), d1 ( R),, d M ( R)}

(5)

We assume that whenever the system is in state i, the decision to be made is
the same for all values of t. Such policies are called stationary policies. If a given
policy R is followed then a resultant stochastic process follows with a known
transition matrix and this matrix depends upon the policy chosen. The described
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situation results in a sequence of observed states X 0 , X 1 , X 2 , … and corresponding
decisions made Δ 0 , Δ 1 , Δ 2 , … .This sequence of observed states and sequence of
decisions made is called a Markovian decision process. To answer the question
“which one of the policies is the best” it is necessary to introduce a cost structure.
When the system is in state i and decision d i (R)=k is made following policy R, a
known (expected) cost C ik is incurred. To compare policies, we must settle on an
appropriate cost measure. One such measure associated with a policy is the (longrun) expected average cost per unit time E{C}. It can be calculated from the
expression:
M

E{C} = ∑ Cik π i
i =0

(6)

where d i (R)=k for each i, and (π 0 π 1 … π M) represents the steady-state
distribution of the state of the system under the policy R being evaluated. Thus the
policy that minimizes E{C} is sought. Now it is necessary to solve for (π 0 π 1 … π M)
using the equations corresponding to each of the four policies and then use these
results to compute E{C}.

The described technique is called an exhaustive enumeration of a given set of
possible policies.

4. MODELING, SIMULATION AND OPTIMAL CONTROL
In this section we consider an optimal inventory control in a manufacturing
system. First we apply the exhaustive enumeration method to find the optimal control
policy for the manufacturing system using the theory presented in Section 3. Then we
model and simulate the process of production and demand of the packages with
lamps and perform optimal inventory control in the manufacturing system using the
software package Arena – such task cannot be performed using other software
packages.
Problem. A manufacturing system keeps in store lamps in packages, which
can be ordered weekly. Each lot contains 1000 lamps. Let D 1 , D 2 , … represent the
demand for a package during the first week, the second week, etc. It is assumed that
D i are independent and identically distributed random variables having a Poisson
distribution with parameter λ . Let X 0 represents the number of lamps in packages on
hand at the start period, X 1 , the number of lots on hand at the end of week one, and
so on. On Saturday night the store places an order that is delivered in time for the
opening of the store on Monday. The loss structure requires penalty cost of 1000
euro for a unit package of unsatisfied demand to be considered. If a number of z
package of lamps are ordered then the costs are 100+500z euro (ordering cost). If
there are no orders then there is no ordering cost. We assume that four /4/ packages
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of lamps is the maximal number of items that the manufacturing systems can store.
All computations presented in this section are done using Matlab®.
In Table 1 the possible decisions are defined i.e.
Table1
Decisions
0
1
2
3
4

Activities
No ordering
1 package is ordered
2 packages are ordered
3 packages are ordered
4 packages are ordered

Then it is necessary to make a relation between the states and the possible
decisions, this is shown in Tables 2-6
Table 2
Stat
e
0

0

Decision 0
1
2

3

4

1

0

0

0

0

1

P { Dt ≥ 1}

P { Dt = 0}

0

0

0

2

P { Dt ≥ 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

0

0

3

P { Dt ≥ 3}

P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

0

4

P { Dt ≥ 4}

P { Dt = 3} P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

Table 3
Decision 1
2

Sta
te
0

0

1

3

4

P { Dt ≥ 1}

P { Dt = 0}

0

0

0

1

P { Dt ≥ 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

0

0

2

P { Dt ≥ 3}

P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

0

3

P { Dt ≥ 4}

P { Dt = 3}

P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

4

Not allowed

Here for state 4 – four packages of lamps in the store, decision 1 is not
allowed because the maximum storage limit should not be exceeded.
Table 4
State

0

1

Decision 2
2

3

4

0

P { Dt ≥ 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

0

0

1

P { Dt ≥ 3}

P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

0

2

P { Dt ≥ 4}

P { Dt = 3}

P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

3
4

Not allowed
Not allowed
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Table 5
0

1

Decision 3
2

Sta
te
0

P { Dt ≥ 3}

P { Dt = 2}

1

P { Dt ≥ 4}

P { Dt = 3}

2
3
4

3

4

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

0

P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

Not allowed
Not allowed
Not allowed

Table 6
Decision 4
Sta 0
te
P { D ≥ 4}
0

1

2

3

4

P { Dt = 3}

P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

t

1
2
3
4

Not allowed
Not allowed
Not allowed
Not allowed

Now we consider three ordering policies, which have to be compared.
0 1 2 3 4
R1 =  43210 


Ordering policy 1

Here in states 0,1,2,3,4 it is necessary to order 4,3,2,1,0 packages, i.e. the
store is full in every state. The transition probabilities matrix has the following Table
7:
Table 7
State
0

P { Dt ≥ 4}

0

1

2

P { Dt = 3}

P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

3

P { Dt = 0}

4

1

P { Dt ≥ 4}

P { Dt = 3}

P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

2

P { Dt ≥ 4}

P { Dt = 3}

P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

3

P { Dt ≥ 4}

P { Dt = 3}

P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

4

P { Dt ≥ 4}

P { Dt = 3}

P { Dt = 2}

P { Dt = 1}

P { Dt = 0}

We suppose that the demand has a Poisson distribution with probability
pn (t )
=

(λ t ) n e − λ t
,n
=
n!

0, 1, 2, ….,

density function
here λ=4 is the average number of
entities to serve for unit time. Therefore computation of the transition probabilities is
done in the following way:
P { Dt ≥ 4} =
1 − P { Dt =
3} − P { Dt =
2} − P { Dt =
1} − P { Dt =
0} ,
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P { D=
0}= P0 (1=
)
t

P { D=
2=
} P2 (1=)
t

( 4.1)

0

e

−4.1

1

( 4.1)

2

e

2

( 4.1)

1

1}= P1 (1=
= e = 0.0183, P { D=
)
t
−3

−4.1

1

( 4.1)

3=
= 0.1465, P { D=
} P3 (1=)
t

e

3

e

6

−4.1

= 0.0733,

−4.1

= 0.1954,

P { Dt ≥ 4} =
1 − P { Dt =
3} − P { Dt =
2} − P { Dt =
1} − P { Dt =
0} =
=
1 − ( 0.1954 + 0.1465 + 0.0733 + 0.0183) =
0.5665

Then the transition matrix P1 for the first policy can be obtained and is shown
in Table 8
Table 8

π0
π1
π2
π3
π4

State
0

π0
0
0.5665

π1
1
0.1954

π2
2
0.1465

π3
3
0.0733

4
0.0183

1

0.5665

0.1954

0.1465

0.0733

0.0183

2

0.5665

0.1954

0.1465

0.0733

0.0183

3

0.5665

0.1954

0.1465

0.0733

0.0183

4

0.5665

0.1954

0.1465

0.0733

0.0183

π4

For the considered policy the expected costs resulting from single transition
step are calculated as follows
C04 = 2100 + 1000 × [1P( D = 5) + 2 P( D = 6) + ... + 27 P( D = 31)] = 2881.5,
C13 = 1600 + 1000 × [1P( D = 5) + 2 P( D = 6) + ... + 27 P( D = 31) ] = 2381.5,
C22 = 1100 + 1000 × [1P( D = 5) + 2 P( D = 6) + ... + 27 P( D = 31) ] = 1881.5,
C31 = 600 + 1000 × [1P( D = 5) + 2 P( D = 6) + ... + 27 P( D = 31) ] = 1381.5,
C40 = 1000 × [1P( D = 5) + 2 P( D = 6) + ... + 27 P( D = 31) ] = 781.5

Where the maximum value of n (demand) is 31, because all coefficients
P(D>31) are smaller than the machine precision = 2.2204e-016, that’s why, they are
neglected.
In order to obtain the steady-state probabilities the following linear systems of
equations (3)-(4) have to be solved:
π 0 = π 0 p00 + π 1 p10 + π 2 p20 + π 3 p30 + π 4 p40

π 1 = π 0 p01 + π 1 p11 + π 2 p21 + π 3 p31 + π 4 p41
π 2 = π 0 p02 + π 1 p12 + π 2 p22 + π 3 p32 + π 4 p42

π 3 = π 0 p03 + π 1 p13 + π 2 p23 + π 3 p33 + π 4 p43

π 4 = π 0 p04 + π 1 p14 + π 2 p24 + π 3 p34 + π 4 p44
π 0 + π1 + π 2 + π 3 + π 4 =
1.
=
π1 0.1954,
=
π 2 0.1465,
=
π 3 0.0793,
=
π 4 0.0123
The solution=
is π 0 0.5665,
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Expected costs for ordering policy1 using expression (6)
EC ( R1 ) =

4

∑C
i =0

ik

π i = C04π 0 + C13π 1 + C22π 2 + C31π 3 + C40π 4 =

2881.5 × 0.5665 + 2381.5 × 0.1954 + 1881.5 × 0.1465
2492.52
+1381.5 × 0.0793 + 781.5 × 0.0123 =

0 1 2 3 4
R2 =  4 0 0 0 0 


Ordering policy 2

Using the same calculation procedure as shown above transition matrix P2 for
the second policy can be obtained in Table 9.
Table 9
π0

π1

π2

π3

π4

π3

State
0
1
2
3

0.5665
0.9817
0.9084
0.7619
0.5665

0.1954
0.0183
0.0733
0.1465
0.1954

0.1465
0
0.0183
0.0733
0.1465

0.0733
0
0
0.0183
0.0733

0.0183
0
0
0
0.0183

π4

4

0.5665

0.1954

0.1465

0.0733

0.0183

π0

π1
π2

For the considered policy the expected costs resulting from single transition
step are calculated as follows
C04 = 2100 + 1000 × [1P( D = 5) + 2 P( D = 6) + ... + 23P( D = 27)] = 2881.5,

C10 = 1000 × [1P( D = 2) + 2 P( D = 3) + ... + 26 P( D = 27) ] = 3018.3,
C20 = 1000 × [1P( D = 3) + 2 P( D = 4) + ... + 25 P( D = 27) ] = 2109.9,

C30 = 1000 × [1P( D = 4) + 2 P( D = 5) + ... + 24 P( D = 27) ] = 1348
C40 = 1000 × [1P( D = 5) + 2 P( D = 6) + ... + 23P( D = 27) ] = 781.5

Values of the steady-state probabilities according to (3)-(4) are
=
π 0 0.6766,
=
π 1 0.1528,
=
π 2 0.1066,
=
π 3 0.0523,
=
π 4 0.0117

Expected costs for ordering policy 2 using expression (6)
EC ( R2 ) =

4

∑C
i =0

ik

π i = C04π 0 + C10π 1 + C20π 2 + C30π 3 + C40π 4 =

2881.5 × 0.6766 + 3018.3 × 0.1528 + 2109.9 × 0.1066
+1348 × 0.0523 + 781.5 × 0.0117 =
2715.38
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0 1 2 3 4
R3 =  4 3 2 0 0 


Ordering policy 3

The transition matrix P3 for the third policy is shown in Table 10
Table 10

π0
π1
π2

π0

π1

π2

π3

π4

State
0

0.5665
0.5665

0.1954
0.1954

0.1465
0.1465

0.0733
0.0733

0.0183
0.0183

1

0.5665

0.1954

0.1465

0.0733

0.0183

2

0.7619

0.1465

0.0733

0.0183

0

3

0.5665

0.1954

0.1465

0.0733

0.0183

4

0.5665

0.1954

0.1465

0.0733

0.0183

π3
π4

For the considered policy the expected costs resulting from single transition
step are calculated as follows
C04 = 2100 + 1000 × [1P ( D = 5) + 2 P ( D = 6) + ... + 23P ( D = 27) ] = 2881.5,

C13 = 1600 + 1000 × [1P( D = 5) + 2 P( D = 6) + ... + 23P( D = 27) ] = 2381.5,
C22 = 1100 + 1000 × [1P( D = 5) + 2 P( D = 6) + ... + 23P( D = 27) ] = 1881.5,

C30 = 1000 × [1P( D = 4) + 2 P( D = 5) + ... + 24 P( D = 27) ] = 1348

C40 = 1000 × [1P( D = 5) + 2 P( D = 6) + ... + 23P( D = 27) ] = 781.5

Values of the steady-state probabilities are according to (3)-(4)
=
=
=
=
=
π 0 0.5801,
π 1 0.1920,
π 2 0.1414,
π 3 0.0695,
π 4 0.0170

Expected costs for ordering policy 3 using expression (6)
EC ( R3 ) =

4

∑C
i =0

ik

π i = C04π 0 + C13π 1 + C22π 2 + C30π 3 + C40π 4 =

2881.5 × 0.5801 + 2381.5 × 0.1920 + 1881.5 × 0.1414
+1348 × 0.0695 + 781.5 × 0.0170 =
2501.82

Finally we have to compare the expected costs for the considered ordering
policies
=
EC ( R1 ) 2492.52;
=
EC ( R2 ) 2715.38;
=
EC ( R3 ) 2501.82

According to the results, the most appropriate ordering policy, with minimum
expected costs, for this storage is :
EC ( R1 ) = 2492.52.

This means that the optimal policy to control the storage of packages with
lamps in the manufacturing system is P1.
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To model the process of production and demand of the packages with lamps
and to perform optimal inventory control in the manufacturing system we will use the
software package Arena i.e. the following model shown in Figure 1, is created.
Based on the created Arena model simulation can be carried out in order to
investigate the processes in production and inventory system in case of demand with
stochastic nature.

Figure 1: Arena model of production, demand and optimal control

The Arena model, shown in Figure 1 has several structural blocks i.e.
1.“Create”, which model the input flow of modules used to construct each
lamp.
2. “Match”, which collects the outputs of the different queues, up to five, in one
entity.
3.“Process”, which is used to construct the individual product-lamps.
4. “Batch” is used to create packages with up to 1000 lamps each.
5. “Process” represents a store with unlimited capacity.
6. “Decide” checks if the store, which is optimally controlled, is full or not full.
7. “Process” represents store of the manufacturing system with maximal
capacity of four /4/ packages, for which an optimal control policy was already
obtained based on stochastic model of the demand.
8. “Pickup” picks up packages from the Warehouse. Queue in the Warehouse
module and adds them to the current package.
9. “Dropoff” – the packages arrive in this module and are downloaded.
10. “Dispose”–amount of bought packages is release from the manufacturing
system.
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Using the Arena model presented in Fig. 1 we simulate the production,
demand and optimal inventory control in the considered manufacturing system. The
obtained simulation results are presented in Table 11, where the steady-state
measures of performance [1] are presented. It is visible that with increasing the
simulation time the number of packages leaving the system increases this leads to an
increase to values of the steady-state measures of performance.
Table11
Simulation
time[h]
800
1000
1200

Num. waiting
in the Inv.
Queue
0.20
0.98
1.47

Average costs

Batches out of
the system

52 000
55 000
62 000

26
33
36

Average
waiting in the
Inv. Queue[h]
12.5
14.4
15.1

Average
waiting in the
War. Queue[h]
16.2
16.9
17.2

5. CONCLUSIONS
The application of the exhaustive enumeration method to design an optimal
inventory control policy in a manufacturing system is considered. The essence of
Markovian decision process in choosing an optimal policy is discussed. Modeling and
simulation the process of production demand and optimal storage control of a product
in a particular manufacturing system using the software package Arena is performed.
The application of program environment Arena for modeling and simulation optimal
decision policy based on Markovian decision policies is not a trivial task.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕХНОЛОГИИ В
УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО
доц. д.р Септемврина Костова
кат. “Търговия”, УНСС
Анотация: Дадени са няколко приложения на интелигентни технологии за
решаване на различни проблеми при управлението на търговията на дребно.
Предимствата от използването на тези технологии в сравнение с
класическите статистически методи са очевидни. Дадени са и някои
интересни направления за използването на интелигентните технологии в
бъдеще. Описани са пет класове технологии: само-контролиращи се
системи, невронни мрежи, софтуерно изчисляване, решаване на казуси и
взаимно филтриране.
Ключови думи: радио-честотна система за идентификация,
контролиращи се системи, невронни мрежи, взаимно филтриране

само-

Въведение
Различни “смарт” технологии от рода на KDD (Knowledge Discovery
Databases) влияят върху проектирането и развитието на нови експертни и
поддържащи системи, използвани в бизнес практиката. Все още е
недостатъчно тяхното приложение при управлението на търговията на дребно.
Въпреки огромната експанзия на информационните технологии при събирането
на данни от продажбите, основано на използването на бар-код-технологиите,
липсва масовото прилагане на съвременни интелигентни технологии в
областите на управление на стоковите запаси, SCM, мениджмънт на
категорията, динамичното ценообразуване, анализ на пазарната кошница и др.
Увеличаването на обема на обработваните данни е неимоверно – от 1
млн. записи на ниво компания до 10 млрд. записи на ниво среден магазин
(супермаркет). Това стана възможно благодарение на използването на нова
технология RFID, основана на радио-честотна идентификация при отчитане
движението на стоките. Разликата е, че RFID не изисква линейното четене на
остарялата бар-кодова система и могат едновременно да се обработват
стотици таг-чипове. През 2005 г. Wal-Mart стимулира големите си доставчици да
въведат RFID, както по-късно направиха и Tesco, Metro и Carrefour. Но не само
огромният обем събрани данни е важно, а възможностите за свързване на IT
системите с ERP, SCM, т.е използването на интелигентните технологии в ТД.
Получаването на действени знания от много бази данни е известно като метод
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на “Data mining”, а интелигентните технологии са “невронни мрежи”, “мъгляви
логически системи” (Zahedi, F., 1991)
Понастоящем повечето големи ритейлъри комбинират масиви от бази
данни, формирани от RFID системите с данни от OLTP (online transaction
processing) от единичните локации за продажбите, стоковите запаси и
финансите. Използват се и смарт технологиите KDD (Knowledge Discovery in
Databases), които съдържат правила и модели в операционния процес.
Съществена характеристика на интелигентните технологии е тяхната
адаптивност, т.е. те реагират и се учат от промените на входящите данни от
околната среда. Примери за подобни структури са: “If, then…”, експертни
системи, структури, основани на тегла, структури, основани на правила.
Интелигентните технологии се “само организират” сами към по-добри решения.
Техните адаптивни структури се различават от традиционните форми на
статистическия и мулти-вариационния анализ, надвишавайки много от техните
гранични допускания чрез непараметрични техники, които не се вписват в
нормалното разпределение. Новите технологии имат подкрепяща роля за
утвърждаване на конкурентните предимства на веригите за бързооборотни
стоки. Те допринасят за разнообразяване на асортимента, ускоряване на
стокообращаемостта,
намаляване
на
разходите,
повишаване
удовлетвореността на клиентите.
1. Технически и технологични промени
В края на 20-ти и началото на 21-ви век настъпиха важни технически и
технологични промени, които ускориха създаването и навлизането на веригите
от магазини на пазара:
а/ производителите и търговците пристъпиха към предварително
дозиране на стоките съобразно с търсенето; опаковането им с цел улеснения
при придвижването, съхранението и продажбата; маркиране с цел осигуряване
на необходимата информация за клиента;
б/ ускорено се развива индустрията за производство на потребителски
опаковки; в края на 70-те години практически завърши т.н. “таро-опаковачната”
революция, която коренно промени превоза, складовия процес, методите на
излагане на стоките в търговската зала на магазините, организацията и
цялостното техническо и технологично осигуряване на търговския процес;
в/ започна формирането и използването на уедрени транспортноманипулационни единици /палети, контейнери/ и изграждането на технологични
вериги при транспортирането, складовото съхранение и доставката на стоките
в търговската зала на магазините, с което се постига трайно снижаване на
разходите по дистрибуцията, загубите на стоки от механично въздействие при
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изпълнение на технологичните операции, по-добър контрол при приемане и
предаване на собствеността между участниците в дистрибуционния процес;
г/ промени се технологията на продажбите; ускорено започна
прилагането на самообслужването при продажбата на бързооборотни стоки и
постигането за търговците на значително по-големи икономически резултати, а
за клиентите предимства пред традиционното обслужване;
д/ търговията с бързооборотни стоки стана част от изграждането на
макро логистични системи, а от края на 90-те години на 20 век и на вериги за
доставка, като форма на вертикална интеграция между участниците в
дистрибуционния процес.
При традиционната търговия фокусът се съсредоточава върху
продуктите и услугите, а при иновативната върху обстановката за изживяване
по време на пазаруването. Създаването на стойността се извършва заедно с
клиентите, като се получава и интеграция на купуването с доброто настроение.
Важна е и мрежовата работа с доставчиците на оборудване и на стоки.
Стремежите са да се създаде персонализирано изживяване на потребителите.
От средата на 90-те години търговията на дребно в Европа се реконструира.
Причините за това са промените в културата на потребителското поведение,
които резултират в стратегиите на фирмите за търговия на дребно, във
форматите и формулите, които те развиват и във взаимоотношенията, които
ритейлърите имат с различни други участници в каналите на дистрибуция.
Иновациите са решаващи за успеха на пазара. Търговските фирми променят
традиционните форми на иновация в “иновация, свързана с преживяване”.
2. Иновации в търговията на дребно
Иновациите в търговията на дребно вече не са традиционните, а се
променят към посока на изживяването, свързани с появата на новия формат
“мол”. Тази трансформация може да се илюстрира със следната таблица:
Таблица 1. Иновации в търговията на дребно
Фокус на иновацията

Традиционна иновация
Продукти и процеси

Основа за стойността

Продукти и услуги

Естество на създаването на
стойността

Формула на стойността на
веригата на снабдяване –
Push и Pull
Ускорител
на
процеса;
интеграция на технология и
системи
Поддръжка на продукта

Функции и технология
Функции снабдителска верига

Иновация на изживяване
Среда
на
изживяването:
формула и отношения
Сътворяване
на
средата:
клиенти,
търговци
и
доставчици
Стойността
се
създава
съвместно: средата е за
индивидите
Ускорител-изживяване;
интеграция изживяване
Мрежова
работа
изживяване – персонално

по
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Ключовото значение на иновацията свързана с изживяването се
възприема като катализатор за растеж в зрели икономики с малко повишение
на потребителските разходи. Иновацията повишава производителността в
търговията, повече контрол в каналите за дистрибуция и използване на
маркетингови мероприятия във връзка с по-доброто преживяване на клиентите.
Отчита се за последните 10 години, че темпът на растеж на продажбите е повисок от средния икономически растеж. Този растеж се дължи на иновациите
(табл.1), които зависят от множество фактори: глобализацията, новите
технологии, използването на маркетингови стратегии и отлични мениджърски
знания и способности.
Модата за инвестиции в българската търговия на дребно може да се
изрази с една дума “макси” модата на построяване на моловете. Към края на
тази година се очаква техният брой да се увеличи на 19 (сега са 5).
Изчислената покупателна сила е за около 20 мола при паралелно
съществуване на много супермаркети, хипермаркети и специализирани
магазини. Относителната икономическа слабост на България се намалява чрез
ползите от членството в ЕС. Икономическите свидетелства индикират, че
България е направила прогрес в удовлетворяването на Копенхагенските
критерии.
Новите телекомуникационни и електронни технологии създават все подобри възможности за икономически ефективно развитие на търговията на
дребно в т.ч. и с бързооборотни стоки.
3. Традиционни електронни технологии, използвани у нас
В търговията на дребно в България отдавна се използва баркодът
(щрихкод). Той е внедрен в над 140 страни по света. През 1977 г.
американската UCC и европейската EAN се обединяват, за да постигнат пълна
международна и техническа съвместимост. GS1 разработва и използва
стандарти и решения, за да станат доставките в световен мащаб по-ефективни
и проследими. Официален представител за България в GS1 е “Съвет GS1
България”. Символът EAN-13 e най-разпространеният от всички GS1 символи,
вкл. и у нас. Първите две или три цифри идентифицират префикса на страната
(напр. 380 – за България), а следващите от 5 до 7 са префикса на фирмата,
следващите 3 до 5 цифри е номер на артикула, а последната цифра е check
digit – контролна цифра.
Друго решение е използването на EDI (Electronic Data Interchange) от
производители и търговци. EDI е свързан с автоматизираните комуникации
между фирмените компютри. Системата EDI е универсална и не е
специализирана за търговията.
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Фирмите за търговия на дребно, търговските вериги масово използват
познатата POS (Point of Sales) система за отчитане на продажбите (McCann, J.
and J.Gallagher (1990)). SC group е снабдила с POS решения веригите Кооп,
Калея, S-mart, Коме- СВА. “СИС технология” създаде професионалната
POSMaster, която обхваща целия път на стоките в обекта: заявка, доставка,
продажба, отчитане, нова заявка. Трите основни модула са : Head Office, Front
Office и Back Office. POSMaster разполага с надежден апарат за анализи, който
в графичен и табличен вид проследява и сравнява всеки един от параметрите
на търговския обект – от продажбите на избрана стока до анализ на
клиентопотока, оборота и печалбата по седмици, дни и часове от деня.
Пазарът на софтуер за нуждите на търговските фирми показва
тенденция към внедряване на интегрирани системи. Търсенето на подходящ
доставчик на софтуер е зависимо от фактори като размера на фирмата,
предмета на дейност, финанси и др.
Няколко са класовете на бизнес софтуер за търговски обекти, които се
предлагат на нашия пазар. Най-високият са ERP системите от рода на SAP for
Retail, чието предимство е, че се настройват според клиента, могат да се
дописват и да се правят приложения. Тези системи са за мощни фирми с голям
потенциал и финансов ресурс. (“Пикадили”, “Технополис”). Според сп. CIO
пазарът на бизнес софтуер се развива възходящо – ръст за 2007 е 20% спрямо
2006 г. Внедрилите ERP системи от международен източник са 25% от
фирмите, а 33% от български фирми.Среден клас продукти като тези на “Тим
вижън България”, “Унисофт България” АД и др. През 2007 г. най-търсените
системи са BI – системите за бизнес анализи (27%) и CRM – управление на
взаимоотношенията с клиенти (18%).
Нисък клас, напр. “Мистрал софтуер” ООД за управление на магазини и
някои “гаражни” софтуери, които се разработват на парче, но без гаранция и
поддръжка. “Мистрал” например струва 200 евро на работно място за пълната
функционалност на програмата, като отделно се купуват технологии за
етикетните модули, връзка с електронни везни, синхронизация с отдалечени
обекти и работа с мобилни терминали. По-нататък ще бъдат разгледани някои
видове съвременни електронни технологии:
3.1. Нови автоматизирани технологии за отчитане обема на
продажбите
Друго ефективно решение е софтуерът STORE на фирма “Търговски
системи – България”. С помощта на STORE компаниите могат да имат контрол
върху всички обекти на веригата. Софтуерът осигурява следните модули:
“централизирано управление на стоките и цените”, “централизирано
управление на промоциите”, “централизирано управление на системата
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“Лоялен клиент”, “централизирано управление на снабдяването”, “Анализ на
дейността на цялата верига” и “централизирано управление на паричните
потоци”. Освен това има разработена иновативна система за реклама STORE
POR/Media. Софтуерът е съвместим с повечето устройства, използвани в
търговската дейност, което го прави приложим в търговските вериги. 8/2007
Хардуерната дистрибуция включва представителство на водещи в световен
мащаб производители като: баркод скенери и мобилни терминали от Datalogic
(Italy/USA); електронни везни от Avery-Berkel (UK); системи за защита на
стоките против кражба от Checkpoint Systems (USA); електронни стелажни
етикети от SES (France).
От българските търговски вериги първа (от м.януари 2006 г.). внедри ERP
изследваната “Пикадили”. Компанията получи награда в конкурса “ИТ проект
2007”, организиран от Computerworld –България. Варненската фирма VBS,
партньор на SAP проведе ускорено ASAP (Accelerated SAP) в следните модули:
поведение на клиентите – лоялност, информираност, очаквания;
микроикономическа среда – конкуренция, глобализация –сливания, дял на
потребителските стоки в потребление и работа в нови дистрибуционни канали;
вътрешнофирмена среда –нарастваща сила на търговците на дребно, които
получават все по-голям контрол върху местата за продажба, ценообразуването
и промоциите; нарастващи изисквания към продуктите и нарастващ пазарен
дял на собствените марки.
3.2. SAP for Retail
Системата SAP for Retail създава сериозни преимущества в
конкуренцията с другите вериги за бързооборотни стоки, изразяваща се в
следното: - висока степен на контрол на търговската дейност на всички нива; висока степен на централизация; - достъп до информация в реално време; подобряване на финансовия контрол (Casabayo, M., N. Agell, J. Aguado (2004)).
Косвено търговската верига се конкурира в следните области: планиране на
стоковите артикули по моменти за поръчване reorder point и по прогноза на
базата на следене на потребителското търсене, което води до оптимизиране на
стоковите запаси. Системата позволява централизирано да се управляват
източниците на доставка. Допълнителни функции са свързани с оценяването на
стоковите запаси.
Не трябва да се смята, че ERP системите са достатъчни, защото пазарът
е динамичен и поставя нови изисквания. Комплекси от бизнес решения,
надхвърлящи рамките на ERP, са следните:
EAM - Enterprise Asset Management – управление на основни активи.
(Това решение е внедрено от СВА)]
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CPM – Corporate Performance Management – управление на цялостната
ефективност на компанията на базата на балансирана система от показатели
BSC;
SCM – Supply Chain Management – управление на верига за доставки
(изключително важна за търговците);
EPM – Enterprise Project Management – управление на проектите;
MRO – Maintenance, Repair and Overhaul – управление
обслужването, ремонтите, модернизацията на транспортните средства;

на

B2B/E-Commerce – портали за взаимодействие с партньори и
доставчици, поддръжка на електронен магазин, инструменти за електронен
бизнес;
Demand Planning – прогнозиране на търсенето на определени стоки на
база на исторически данни, прогнози и показатели за динамиката на пазара.
Софтуерни решения за управление на веригата на доставките
синхронизират движението на стоковите потоци. Именно чрез SCM Supply
Chain Management се постига синхронът между работата на персонала,
равнищата на стоковите запаси и потребностите на клиентите, SCM съдържа
условно следните подсистеми:
Warehouse Management - оптимизиране на потока от продукти и
материали от самото физическо влизане в складовете до момента на
напускане чрез гарантиране на най-точния и бърз дистрибуционен процес за
всеки артикул;
Transportation Management – напълно завършено решение за местно
или международно планиране и изпълнение на транспортиране, глобално
управление на търговския процес, както и на превозни средства (fleet
management);
Workforce Management- програма за повишаване ефективността от
работата на персонала чрез планиране на приоритети при разпределение и
изпълнение на задачите от изпълнителите;
Business Process Integration – прилагане на най-нови софтуерни
решения за оптимизиране на бизнес процеса между различните поделения
на фирмата.
Всички тези подсистеми са предимство за търговските вериги, които
имат собственост върху повече на брой от звената в каналите за дистрибуция.
По-нататък ще бъдат разгледани някои от най-новите технологии в
областта на търговията на дребно, макар и още да не са внедрени у нас.
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4. Технология RFID (Radio Frequency Identification)
RFID е нова технология, която се базира на идентификация чрез
радиочестоти (Schuman, E.(2004)). Малко устройство, което се закачва върху
продукта комуникира чрез компютърна мрежа. Системата RFID съдържа три
части: четец, транспортер и компютър, свързан в мрежа за обработка на
данните. Революционно новото в тази система е, че за разлика от 12-знаковия
универсален продуктов код, RFID може да идентифицира стоката, където и да е
в големия магазин / склад. Освен това при UPC трябва скенер, а тук няма нужда
от сканиране. RFID възприема радиосигналите и движението на стоката в
обекта и преминаването през касата е едновременно чекирането и
заплащането. Има няколко икономически ползи от внедряването на системата
RFID за производители, търговци и потребители, както следва: за
производителите се снижават разходите за следене на стоките, за търговците
от снижаване нивата на запасите и своевременна промяна на цените, а за
потребителите – по-добро задоволяване на нуждите им. RFID предпазва и от
кражби чрез по-добър контрол върху стоките. Wal-Mart внедрява системата
през 2004 г. като поръчка на 100 топ доставчици да внедри RFID – етикети, 3
големи логистични центрове, 900 магазина, които да работят със съответните
стоки. Една година по-късно броят на доставчиците се удвоява. Metro се
въздържа от внедряването на системата, поради проблеми с доставчиците си.
5. Технология PSA – Персонал шопинг асистент
PSA включва малък преносим touch screen (управляем с докосване на
екрана) компютър, скенер за UPC (универсален продуктов код), безжична
връзка с Wi-Fi, и с достъп чрез браузер с протокол за трансфер на хипертекст
(http). Клиентът се разхожда из търговската зала с подобно устройство, което е
свързано с неговата карта за пазаруване. PSA е оборудвано с безжична връзка,
която осигурява мобилност. Достъпността е във всяка точка на магазина и на
практика PSA се свързва посредством антена навсякъде. Потребителите могат
да се свържат и от вкъщи с лаптопи, десктопи на PC и принтери с тази мрежа и
да получават информация (Panajotova, Sv.). PSA технологията представлява
web-базиран интерактивен информационен терминал. Много търговски вериги я
внедриха и отчетоха добри резултати. Така например Metro–интернешънъл
отчита добри резултати след внедряването на PSA: преди PSA средният брой
купувани стоки е бил 9,7, а средната стойност на една покупка е 18 евро. Сега с
помощта на PSA средният брой на купените стоки е 13,6 а средната стойност –
30,80 долара. Една от причините за все по-честото използване на шопасистента е, че купувачите искат да минат през касата по-бързо. Пазаруващите
с PSA виждат следните предимства в системата:
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Непрекъсната текуща информация за набелязаните покупки и разходи;
По-бързо и удобно чекиране: клиентите могат да сканират своите покупки
директно с PSA, така че касиерите само ползват тази информация на касата;
Ориентация в магазина и помощ при търсенето: клиентите използват
PSA като гид, за да открият стоките и получават подробна информация за
определена стокова единица. Особено предимство тук извличат хора, които
рядко пазаруват;
Дисплей на отстъпките: PSA показва на пазаруващите кои стоки са в
ценова промоция и ги информира и за други специални оферти;
Сметката: PSA информира клиентите за техния статус на сметката във
всеки един момент (това е особено важно за електронните кредитни карти).
Ползата от PSA като само-чекираща система в САЩ се отчита и от
население над 60 години, чийто процент само за една година нараства с 27%,
т.е. половината от възрастните използват тази интелигентна система. BCG
предлага и следващи усъвършенствания на PSA, следвайки желанията на
купувачите за по-лесна употреба: опростяване процеса на сканиране и
допълнителни функции на прозорчето (информационния терминал) на
устройството.
6. Цифрови рекламни дисплеи
Могат да се посочат няколко типове дигитални рекламни дисплеи.
Първият са плоски екранни дисплеи, свързани с мрежа в локална зона, респ. и
с безжични технологии. Другият тип е дигитален на нивото на очите и се
поставя на стелажа, който играе ролята на “говорител на полицата”. Той е поатрактивен, защото не е статичен и привлича повече вниманието на клиентите.
Трети тип устройство е електронен четец на баркодове. С негова помощ
клиентите могат да видят цената и други характеристики на стоката. Специално
за марките на търговеца са необходими дигитални дисплеи, които да
запознават клиентите с т.нар. private label. Марките на производителите са
широко известни и нямат толкова нужда от реклама в мястото на покупката,
както марките на търговците. Традиционното разбиране, че те са с по-ниски
цени отстъпва място на представата за ценността на тези стоки и че те
притежават качества за стойностно ползване от клиентите, наред с ползи като
по-ниски цени и удобно пазаруване. Четвърти тип устройства могат да се
позиционират на края на стелажа, респ. на островното оборудване. Там могат
да се поставят важни знаци – указателни, табелки с надписи, отнасящи се за
стелажа, реклама за специфично предлагане. Цифровата информация на края
или на върха на оборудването има много силен ефект. Производителите могат
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да участват в тези дигитални прояви със свои реклами, като заплащат за това.
По последни данни се използва и компютърна анимация и сменяща се реклама
на основата на ротацията. Тук трябва да се внимава доколко информация
визуално може да се поеме от клиентите и да се действа в някакви лимити.
Допълнителни изследвания се налага да се направят в тази насока.
7. Електронни ценови етикети
Електронните ценови етикети заменят традиционните етикети върху
стелажите и полиците и внасят революционен елемент върху труда, свързан с
подмяната на етикетите. Те дават нова връзка между време и цени.
Потребителите чакаха тази революция отдавна, тъй като понякога имаше
разминаване между оповестените в бюлетините цени, поставените ценови
етикети и заложените в касите цени. Персоналът в магазините също има полза
от новата технология поради три причини: премахва се предпоставката за
грешки и несъответствия; касиерът няма да се бави поради оплакване на
клиента и проверка на цената на отделна стока и накрая изчезва ръчната
подмяна на ценовите етикети, която е много бавна и трудоемка. Например за
подмяната на 500 цени с класически стикерни етикети са необходими 5 души и
3 часа, докато при новата технология операцията отнема 35 секунди и не
изисква човешка намеса. На практика новата технология дава възможност за
много бърза едновременна смяна на цените на стоките в електронните
прозорчета на стелажите и на касите от служебен компютър в бек-офис в
обекта в определен момент. Може да се прилага стратегия на по-високи цени
вечер и на по-ниски цени сутрин. Технологията на електронните ценови етикети
е с висока инвестиция, но бързо се откупува и след това спестява много текущи
разходи на фирмата. Инвестицията е рентабилна и в дългосрочен план и
подобрява резултатите от търговската дейност. Клиентите са доволни от
бързото обслужване на касите и надеждната информация, която имат за
цените. По-конкретно снижаването на разходите идва от елиминиране на:
разходи за баркод принтери, за консумативи и печат на етикети, разходи за
заплати на персонала, който подменя етикетите; загубите от неправилно
поставени цени на стикерите (средно 6% от загубите); загубите от липсващи
етикети (2%); на неизвършени продажби поради липсващи етикети (15%
изгубени клиенти); минимизиране на броя на оплаквания поради сгрешени
цени, влияещи върху имиджа на магазина и на фирмата.
Първата в България инсталация за електронни етикети заработи в
супермаркет BMB в столичния квартал Дианабад. Проектът е реализиран от
фирма “Елтрейд” ООД, партньор на американската NCR. Експериментално
етикетите са поставени само на щанда за плодове и зеленчуци. Инвестицията е
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около 2000 евро. След това фирмата пожела да се оборудват и други техни
щандове. Електронните етикети на NCR Real Price са най-новите технологични
решения за оборудване на магазини. С тяхна помощ около 30 хил.етикета
могат да бъдат сменени за около 20 мин. На външен вид те са буквеноцифрени LCD дисплеи, които могат да бъдат прикрепени към рафтовете и
други подходящи места в магазина. Те имат връзка със софтуерна програма,
работят wireless и с радиочестотна технология. Според “Елтрейд” ако
средноголям супермаркет с 24 часов работен ден постави електронни етикети в
целия обект, инвестицията му ще се възвърне за 6 месеца. Батериите на
етикетите издържат 5 години. Предполага се, че и други вериги ще поискат да
инвестират в електронни ценови етикети, което безспорно е голямо предимство
за фирмите.
8. Интелигентна измерителна везна
Това е електронна везна, поставена на разположение на клиентите. Те я
използват, за да си измерят продуктите, да видят цената и да прочетат
баркода. Скалата има претегляща везна и принтер и е свързана и с касирането.
В допълнение тя има дигитална камера, която разпознава продукта. Особено е
подходяща за нестандартни продукти. Други алтернативни устройства не са
толкова подходящи, защото изискват преопаковане и преетикетиране.
Интелигентната измерителна скала автоматизира пазаруването и заедно с PSA
прави процеса напълно завършен. Предложения на българския пазар са
различни везни на Datecs.
На Euroshop, проведен от 23 до 27.02.2008 в Дюселдорф бе
представен панаир на иновациите в търговията на дребно:
Най-много участници 670 (от общо 1911 компании) са в сектора
EuroConcept, където се предлага всичко за изграждането на магазини –
оборудване, осветление, архитектура и дизайн. Друг сектор е EuroSales за
визуален мърчандайзинг и POS маркетинг и ЕuroCIS за логистика, опаковки,
технически съоръжения, касови системи, информационна и охранителна
техника, както и EuroExpo за изграждане на щандове за търговски изложения,
организиране на събития и дизайн. Европейският институт по търговия обърна
специално внимание на факта, че сферата на услугите започва да открива
предимствата на концепцията за модерния ритейлинг и да предлага редица
съвременни решения. В EuroShop Designer Vilage тематичната изложба
Materialzone показа какви нови материали и производствени процеси могат да
се използват, за да се постигнат ефектите на емоционалност, сигурност,
издръжливост, търсени от търговците на дребно. Има предложения от над 20
фирми за нови продукти в сферата на POS терминалите, като Mobile Store
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Solution, Cash Management и др. Най-новите решения са интерактивни
информационни системи, чрез които клиентът може да намери желаната
информация за продукта. Радиочестотните връзки, безжичните Интернет
технологии бяха в основата на офертите. Актуалната концепция в областта на
осветлението е предлагане на богати контрасти, създаващи интересен жив
облик на магазина.Най-добрите осветления са металохалогенните лампи с
високо налягане и светодиодната технология LED.
Оборудване
Доброто оборудване пести средства и подпомага продажбите. Според
учени от Европейския научен институт по търговия EHI (European
Handelsinstitut) се търсят индивидуални решения, които да подчертаят
специфичния характер на търговския обект по смисъла на търговската марка
(Store Branding). Все по-често се привличат архитекти и агенции, които са
професионалисти в съчетаването на цвят, форма и материал с особеностите
на търсенето на стокови категории от определени целеви групи. Девизът е
“комфортна атмосфера и улеснено пазаруване”. Предпочитат се широки
коридори и пътеки, които осигуряват по-добра видимост и свобода на
придвижване. По отношение на материалите се предпочитат елементи от
стъкло, хром и алуминий и в по-светли тонове. В търговията с хладилна
техника се търсят по-тъмни цветове, които според дизайнерите осигуряват поприятна атмосфера при пазаруване. Обръща се особено внимание на подовите
настилки, като модерни са светъл теракот, дърво или настилки, които имитират
дървен под. Пи Ес Ди Ес е представител на полската МАГО, произвеждаща
оборудване за магазини, за България. Италианската фирма Costan S.p.A.
произвежда отворени вертикални хладилни вериги модел Jaguar, който е
уникален с ниската си енергоемкост, важно както за екологията, така и за
понижаване на разходите на фирмата. Costan е лидер в производството на
хладилни съоръжения. “Дисплей България” е една от водещите фирми в
областта на търговското оборудване чрез две системи. Първата е
мърчандайзинг система за директно приложение върху основното рафтово
оборудване за оптимизиране на рафтовото пространство, постигане на
допълнителна търговска площ и осигуряване на лицевата страна на продукта
независимо от опаковката. Новостите, които се предлагат в мърчандайзинга е
системата EasyShelf, при която разделителите и поддръжките могат само с
едно движение да се адаптират към промяна в планограмата. Втората
подсистема предлага комуникационни решения за ясно послание към
клиентите с видима и естетична продуктова, ценова и промоционна
информация, улесняваща клиента да направи своя най-добър избор в
магазина. Чуждестранен партньор на Дисплей България е “HL дисплея –
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Швеция АБ”, компания с над 50 –годишна история и опит в областта на
мърчандайзинга и комуникацията в търговските обекти.
Нови начини за поставяне на ценови дисплеи се предлагат от “Дисплей
България”: ценови лайсни със заоблен дизайн и отгръщаща функция и Slimline
с основен профил, който се фиксира върху предния борд на рафта.
Преимуществата на Slimline са по-добра видимост, място за още информация,
предлага се в различни цветове, може да върви в комплект с аксесоари.
В магазина на бъдещето Extra Future Store на Metro Group могат да се
видят много експериментални нововъведения като: “умни говорещи колички”,
които се включват с индивидуална клиентска карта и показват на карта на
магазина къде се намират желаните продукти, “умни” рафтове, където
продуктите не са снабдени с щрих-етикети, а с идентификационни маркери, а
на вратите има сензори, които следят движението на стоките.
Най-новото в областта на търговията е т.нар. M-Commerce – мобилна
търговия. Тя е приложима най-много в дистрибуцията и логистиката.
Резултатите показват, че броят на посещенията на дистрибуторите в
магазините нараства от 20 на 26 на ден, а времето за обработка на
информацията намалява 8 пъти. “Оптим-Ал” предлага услуги като предлага
продукта Mobile-Commerce, който автоматизира дейностите при доставка
ExVanSales, товарене, събиране на поръчки PreSales, мобилни продажби,
куриерски услуги и др.
Макс Телеком предлага в търговската мрежа безжичен Интернет, който
е с двете услуги: MaxDSL (преносим модем) и MaxCard (PCMCIA карта) в
градовете с WiMAX покритие. Докато модемът се свързва с мрежовия порт на
всеки компютър, картата е предназначена за преносими модели. До 2010 г.
WiMAX мрежата, която е оператор от четвърто поколение, ще покрие 90% от
населението на България. Освен това Datalogic и “ЕСД България” предлагат
безжичен ръчен скенер CCD от серията QiuckScan, който чете автоматично
баркодовете със скорост 235 сканирания в секунда, с обхват на действие 12 м.
Гаранцията на QiuckScan Mobile е 3 години. Логото на продукта при неговото
внедряване в супер- и хипермаркети е:”Бъдете безжични – почувствайте
свободата!”.
Новият продукт на “СИС технология” Van Master автоматизира изцяло
процесите от доставка в склада до продажба на краен клиент. Основните
функции на Van Master са генериране на заявки, управление на заявки от
клиенти, тяхното разпределение и зареждане на стоките по транспортните
средства, трансфериране на потвърдени заявки към мобилен терминал, обмен
на данни с мобилните устройства и компютрите в складовете и магазините.
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Други мобилни предложения за търговията на дребно са мрежови
технологии – Сиско България, MC35 фирмена база данни на Моторола и
Sales Force Automation, които са мобилни решения за разносна търговия.
Перспективите в развитието на търговията на дребно могат да се
очертаят така, които ще повлияят върху прилагането на новите технологии, са::
1/ Приложение на конвергентни информационни и комуникационни
технологии за улесняване на управленския процес, който ще генерира на свой
ред следващите промени. Фирмите, които ще имат полза от това, са в
състояние да проведат технологичните иновации.
2/ Формите на силна иновация се вземат от знанията и уменията, които
са във фирмата. Това не е копиране дейностите на другите, а развитие на
собствените. Изисква се определена организационна структура и култура, която
да допринася за подходяща обстановка в обектите, т.е. атмосфера, в която
пазаруването
е
едно
удоволствие
и
незабравимо
изживяване.
Конкурентоспособността на фирмите за търговия на дребно ще зависи от
промяната в организационните структури и адаптивното използване на
формулата в интернационалните пазари като се отчита културата на
потребителското поведение.
3/ Контролът на търговците на дребно върху марките и форматите
плюс формулата ще бъдат все така важни за успеха. Това означава развитие н
разширяване на марката. Естеството на отношенията на международните
ритейлъри и местните доставчици ще се промени. Тъй като големите
корпорации за търговия на дребно търсят своите ресурси на снабдяване извън
Европа (Китай), то местните европейски доставчици ще трябва да се променят
по отношение на целия пакет услуги, който предлагат, ако искат да останат и
занапред техни доставчици. Новата роля на търговията на дребно в Европа е,
че се увеличава делът й в БВП и се разширява нейното значение в ЕС.
4/ Търговците на дребно ще продължат да прилагат маркетинг за
цените и обслужването, като използват и идеите за “пространство за
изживяване” и “иновация на преживяването”. Това означава все по-честото
включване на клиентите в “шопинг изживяването”, така че печалбата се
създава съвместно. Няма повече да се приема пасивното поведение на
потребителите при пазаруване. Това е главната промяна в бизнес модела,
която изисква и промени в управленския опит и адаптивност. Иновативните и
способните да се приспособяват локални търговци на дребно са основната
конкуренция на големите ритейлъри.
5/ Ще продължи да се повишава концентрацията на пазара както за
Европа, така и на национално, регионално и локално ниво. Икономията от
мащаба на големите фирми, в частност от глобалния аутсорсинг, намаляват
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равнището на цените, увеличават обема на продажбите, поддържат високи
печалби.
Голямото неизвестно съображение за бъдещето е ролята на
правителството, което или ще моделира и регулира търговията на дребно, или
директно чрез политика на конкуренция или косвено политика, която засяга
околната среда, в която работят търговците на дребно. Петте главни тенденции
се развиват независимо от интервенцията на правителството, което може само
да повлияе на скоростта на това развитие.
В заключение може да се направи оценка на новите технологии.
Може да се обобщи, че PSA, web-базираните терминали и
интелигентната измерителна везна осъществяват ефективната персонална
обиколка на самообслужване на клиента. Те спестяват потребителско време и
труд на продавачите. PSA помага с информация за стоките, влияе на обема на
кошницата за пазаруване и дава допълнителни препоръки. Заедно с другите
устройства – ценови етикети, дигитална реклама и RFID купувачите се чувстват
уютно в магазина и могат да пазаруват при най-добра информационна
осведоменост и бързина. По отношение на търговската дейност изключително
много се подобрява отчитането на движението на стоките посредством ERP
решения и новите STORE, SAP for Retail, SCM. Конкурентните предимства,
които се получават за фирмите са в повишената бързина на обработка на
информацията, възможността във всеки един момент да има данни за всеки
стоков артикул, автоматизираното управление на стоковите запаси и
получаването на икономически резултати за деня, седмицата, месеца и подълги периоди. На тази база могат да се вземат навременни управленски
решения, касаещи всеки обект от веригата и на фирмено равнище като цяло.
За в бъдеще конкурентоспособни ще бъдат само тези търговски вериги, които
използват иновации в своята дейност, следят новостите и правят съответните
инвестиции, за да работят с новите електронни и телекомуникационни
технологии.
Включване на търговско оборудване
В конфигурацията е реализирана възможност за включване на търговско
оборудване: скенери, терминал за събиране на данни, дисплей на клиенти,
електронни везни, контролно-касови машини в режим "фискален регистратор",
"off-line" и "on-line".
Предвидена е проста и удобна настройка за включване на търговско
оборудване с помощта на външни обработки. Може да се включат няколко броя
за всеки вид оборудване (с изключение на скенер щрих кодове).
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Фиг. 1. Видове електронно търговско оборудване
Fuzzy логична технология
Нейната същност се състои в събирането на голям брой оценки за
поведението на клиентите, прилагане на правилото “ако, тогава...”върху
входящите данни и претегляне на резултатите за получаване на решение.
Много важни са избора на групите и участието на единичните случаи в групата.
Прилагането на fuzzy технологията е творчески процес, при който могат да
участват сътрудници не само от продажбения отдел, но и от други звена на
фирмата (Hung, T., S. Fang, H.Nuttle, R.King (1997).
Управление на отношенията с клиенти (CRM)
Управление на отношенията с клиенти, известно като CRM или Customer
Relationship Management се явява неотменима функционална област в
съвременната комплексна информационна система на фирмата. CRM —
концепция за управление на отношенията с клиенти в условия на активна
конкуренция, целяща максимално усвояване потенциала на всеки клиент и
партньор в интерес на предприятието. Концепцията CRM предполага регулярно
обобщаване и анализ на информация за всеки клиент, реален и потенциален:
как клиент е реагирал на делово предложение, доволен ли е от качеството на
обслужване, променят ли се неговите предпочитания с времето, доколко
акуратно той изпълнява поетите ангажименти и в краен резултат, какъв приход
клиентът принася (или би могъл да допринесе) на предприятието. Проследяват
се всички стадии на взаимоотношения с клиента. Щателно се обхващат
признаци за опасно влошаване на взаимоотношенията, доколкото на
конкурентния пазар разходите по привличане на нов клиент принципно
превишават разходите за задържане на съществуващ клиент.
Концепцията CRM предвижда хармонично съчетание на формален
подход и индивидуално отношение към всеки клиент. Но ако количеството
активни клиенти на предприятието се измерва в десетки или стотици, а
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количеството потенциални клиенти — съответно в стотици или хиляди, то
пълна реализация на концепцията CRM ще доведе до натрупване на огромен
масив информация, с които да се работи без привличане на допълнителни
средства за автоматизация, би било просто невъзможно.
Конфигурацията съдържа средства за автоматизация на концепцията
CRM. Функционалните възможности на конфигурацията позволяват на
предприятието успешно да управлява отношенията с клиенти, доставчици,
снабдители и всякакви други контрагенти. Предвидена е регистрация на всички
действия по сключване и изпълнение на сделки, регистриране на всички
контакти с контрагенти, както реални, така и потенциални.

Фиг. 2. Процедура на CRM
Конфигурацията позволява извършване на следното:
използване персонифициран подход за нуждите и изискванията на
всеки клиент;
•

съхраняване на пълна контактна информация за контрагенти и
техните служители, история на взаимодействие с тях;
•

регистриране информация за доставчици: условия на доставка на
стоки, надеждност, срок за изпълнение на поръчките, номенклатура и цени на
доставяни стоки и материали;
•

автоматично напомняне на потребителите за предстоящи контакти
с контрагенти и други събития (в частност, за рождени дни);
•

планиране на работното време и контрол на работните планове на
служителите;
•

анализ на незавършени и планиране на предстоящи сделки с
клиенти и потенциални клиенти;
•

регистриране на всяко запитване от потенциален клиент и в
бъдеще анализиране процент на привлечени клиенти;
•

396

•

оперативен контрол на състоянието на планирани контакти и

сделки;
•

провеждане на интегриран анализ на отношенията с клиенти;

провеждане анализ на причините за срив при изпълнение на
поръчки от клиенти и обем приключени поръчки;
•

анализ и оценка ефективността от рекламни и маркетингови
мероприятия.
•

Автоматизираните механизми за управление на отношенията с клиенти е
възможно да се използват не само като ефективно оръдие в конкурентната
борба за атрактивни клиенти. Предоставя се съхранение на информация за
контрагенти на предприятието с удобни средства за достъп. Служителят,
приемащ обаждане от непознат за него клиент, може директно в процеса на
телефонния разговор да се информира за състоянието относно този клиент и
за последния контакт с него в информационната база, прелиствайки цялата
справочна информация. Възможностите на конфигурация за управление на
взаимоотношенията с клиенти могат да бъдат използвани от търговския
директор, маркетинг директор, служителите от отдел маркетинг, снабдителните
подразделения на предприятието.
Перспективите в развитието на търговията на дребно могат да се
очертаят така, които ще повлияят върху прилагането на новите технологии,
са::
1/ Приложение на конвергентни информационни и комуникационни
технологии за улесняване на управленския процес, който ще генерира на свой
ред следващите промени. Фирмите, които ще имат полза от това, са в
състояние да проведат технологичните иновации.
2/ Формите на силна иновация се вземат от знанията и уменията,
които са във фирмата. Това не е копиране дейностите на другите, а развитие
на собствените. Изисква се определена организационна структура и култура,
която да допринася за подходяща обстановка в обектите, т.е. атмосфера, в
която пазаруването е едно удоволствие и незабравимо изживяване.
Конкурентоспособността на фирмите за търговия на дребно ще зависи от
промяната в организационните структури и адаптивното използване на
формулата в интернационалните пазари като се отчита културата на
потребителското поведение.
3/ Контролът на търговците на дребно върху марките и форматите
плюс формулата ще бъдат все така важни за успеха. Това означава развитие н
разширяване на марката. Естеството на отношенията на международните
ритейлъри и местните доставчици ще се промени. Тъй като големите
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корпорации за търговия на дребно търсят своите ресурси на снабдяване извън
Европа (Китай), то местните европейски доставчици ще трябва да се променят
по отношение на целия пакет услуги, който предлагат, ако искат да останат и
занапред техни доставчици. Новата роля на търговията на дребно в Европа е,
че се увеличава делът й в БВП и се разширява нейното значение в ЕС.
4/ Търговците на дребно ще продължат да прилагат маркетинг за
цените и обслужването, като използват и идеите за “пространство за
изживяване” и “иновация на преживяването”. Това означава все по-честото
включване на клиентите в “шопинг изживяването”, така че печалбата се
създава съвместно. Няма повече да се приема пасивното поведение на
потребителите при пазаруване. Това е главната промяна в бизнес модела,
която изисква и промени в управленския опит и адаптивност. Иновативните и
способните да се приспособяват локални търговци на дребно са основната
конкуренция на големите ритейлъри.
5/ Ще продължи да се повишава концентрацията на пазара както за
Европа, така и на национално, регионално и локално ниво. Икономията от
мащаба на големите фирми, в частност от глобалния аутсорсинг, намаляват
равнището на цените, увеличават обема на продажбите, поддържат високи
печалби.
Заключение
Може да се обобщи, че PSA, web-базираните терминали и
интелигентната измерителна везна осъществяват ефективната персонална
обиколка на самообслужване на клиента. Те спестяват потребителско време и
труд на продавачите. PSA помага с информация за стоките, влияе на обема на
кошницата за пазаруване и дава допълнителни препоръки. Заедно с другите
устройства – ценови етикети, дигитална реклама и RFID купувачите се чувстват
уютно в магазина и могат да пазаруват при най-добра информационна
осведоменост и бързина. По отношение на търговската дейност изключително
много се подобрява отчитането на движението на стоките посредством ERP
решения и новите STORE, SAP for Retail, SCM. Конкурентните предимства,
които се получават за фирмите са в повишената бързина на обработка на
информацията, възможността във всеки един момент да има данни за всеки
стоков артикул, автоматизираното управление на стоковите запаси и
получаването на икономически резултати за деня, седмицата, месеца и подълги периоди. На тази база могат да се вземат навременни управленски
решения, касаещи всеки обект от веригата и на фирмено равнище като цяло.
За в бъдеще конкурентоспособни ще бъдат само тези търговски вериги, които
използват иновации в своята дейност, следят новостите и правят съответните
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инвестиции, за да работят с новите електронни и телекомуникационни
технологии.
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SUMMURY: The globalization of world finances and their mobility in the last decade,
presuppose conditions which nation states and economies are difficult to answer.
The main objectives and main components of the study includes two analytical
approaches: first, removal of laws that at a later stage be used for determining the
rate of urbanization, the basis on which can be characterized urban systems or at
least in terms of crisis, what are the main trends and developments in urban areas
will be identified and second, the actual characterization of regional development
and, where possible and build an index of spatial development and on that basis
determine the nature of the process of regionalization in spatial development and
finally analysis, together with urbanization and spatial variables lead to changes in
the environment and directly influence demographic resources and also cause the
development or inequality in urban areas and territorial development trend, which
shows regional development and regional variations are often directly related to the
absence or presence of natural resource potential of the territory.
KEY WORDS: development, regional, space, globalization, world finances
Глобализацията на световните финанси и тяхната мобилност в
последното десетилетие, предпоставят условия на които националните
държави и икономики се затрудняват да отговорят. Основните цели и
основните компоненти на проучването включва две аналитични подходи: първо,
извеждането на закономерности, които на по-късен етап да послужат за
определяне на индекс на урбанизация, на която основа да могат да се
характеризират урбанизираните системи или най-малко в условията на криза
какви са основните тенденции и процеси в урбанизираните райони, ще бъдат
идентифицирани и второ, характеризиране на фактическото регионално
развитие, а при възможност и изграждане на индекс на териториалното
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развитие и на тази основа определяне на същността на процеса на
регионализация при териториалното развитие и накрая, анализите, съвместно с
урбанизацията и пространствени променливи водят до промяна на средата и
влияят пряко върху демографските ресурси и същевременно причиняват
развитие или неравенство в урбанизираните територии и тенденцията в
териториалното развитие, което показва, регионалното развитие и
регионалните колебания много често пряко кореспондират с липсата или
наличието на природно ресурсен потенциал на съответната територия.
Основната цел на това проучване е да се проследят протичащите процеси като
се очертаят новите тенденции в развитието с цел адаптирането на българското
регионално развитие към това на водещите страни в този отрасъл като
Холандия, Белгия, Швейцария и други. Важно е да се видят съответните
отрицателни последици и съответно предимства на страната за да може да
постигне ефект по пътя за равновесно развитие и фокусираността на процесите
на регионализация и регионално планиране. Всичко това кореспондира с
трудностите на страните в преход да се адаптират бързо към глобалната
икономика поради няколко основни дефицити. Фактически обменът на
световната търговия не успява да отговори на производството, поради
прекалено нарасналият му обмен. Политическите фактори също са от
значение, защото условия на световните пазари не са достатъчно гъвкави, за
да отговорят на предизвикателствата на мобилността на капитала. Така през
месец юли 2008 г. цената на барел суров петрол достига 147 долара.
Постоянното покачване на цените на петрола и покачването на цените на
хранителните продукти предизвикано от сушата през 2008 г. доведоха до
избухването на икономическата криза. Преди кризата на пазарите цареше
оптимистична атмосфера. Цените на пазара на имоти нараснаха.В
съответствие с прогнозите за увеличаване на потребителското търсене
нараснаха и цените на петрола. Кризата стана осезаема, когато се появи на
дневен ред проблемът с налични пари, пред който бяха изправени банките
можеше да бъде разрешен със заем от другите финансови учреждения, но тъй
като обстановката бе неопределена и рискована задлъжняването стана още потрудно. При това положение банките започнаха да гледат студено на
отпускането на заеми и във финансовата система бе установен застой. Това
положение създаде обстановка на несигурност на пазарите и проблемните
банки започнаха да фалират. Финансовата криза започна да влияе и над
реалния сектор. Финансовата криза се отрази като цяло на глобалната
икономика.Сега след близо две години от нейното възникване трябва да бъдат
направени няколко констатации. Конкретният ефект на световната криза се
отрази основно върху устоите на националните държави. Голяма част от
правителствата се оказаха пред сериозни предизвикателства да неутрализират
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кризата, но не остана държава която да не беше застигната и да не въздейства
негативно върху националното стопанство. Въпреки, че в началото кризата се
очакваше паниката на глобалните пазари да доведе до още по-големи
проблеми в развитието на националните икономики, постепенно намаля
несигурността на пазарите и се започна процеса за възстановяване на
равновесието. Сега целта на анализаторите и експертите да очертаят
същността на кризата и последиците от нея, както и се реализират новите
политики за национално развитие, които да вграждат по устойчиво и адаптивно
на националното стопанство в глобалната икономика. Кризата фактически
показа нуждата от нова реорганизация и структура в света. С последователно
оповестените от редица страни спасителни пакети, постепенно се увеличи
влиянието на международните институции като Международният валутен фонд,
Световната банка и други международни учреждения, които положиха усилия
за възпрепятстване на икономическата криза. В САЩ които бяха огнище на
кризата, Централната банка отговори на очакванията на пазарите и снижи
лихвените проценти.
Кризата принуди много страни по света да осъзнаят необходимостта от
съвместни действия в усилията за разрешаване на проблемите, защото в
глобалната икономика, когато границите не съществуват все по-вероятно е
възникнала криза в една част на света да може бързо да се пренася и други
региони и държави. Затова в съвременните условия на глобализация и
формиране на над национални пазари в поведението на националната
държава ключов компонент се оказва устойчивото развитие на националната
територия. Това може да става, чрез прилагане на серия от инструменти за
развитие на територията в нейните локални измерения, адаптивността и
осигуряване на възможности за гъвкавост и преструктуриране на националната
икономика така, че да бъде защитена от глобалните финансови кризи.
В съвременното национално стопанство важно значение оказват
природните условия и ресурси, след това състоянието на демографските
ресурси и всичкото това през призмата на усвоената територия, тенденциите за
нейното усвояване или казано с други думи регионалното развитие пряко
зависи от активната дейност на човека в пространствен и териториален план.
Фактически усвояването на пространството което става с планирането и
използването на земята и регионалното развитие се приема като процес на
ефективното използване на разположение дейности върху съответната
територия посредством изграждането на прилежащата инфраструктура и чрез
уреждане растеж в една значително по-голяма площ на земята от един
индивидуален град или село. Свързаните областта на регионалното развитие
се занимава с конкретни въпроси на градско планиране и изобщо на
урбанизираната територия. Несъмнено в пространствен аспект регионите
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изискват различни подходи за управление чрез опазване на земеделските
земи, правилно развитие на градове, индустриални площи, транспортни възли
и инфраструктура, както и промишлените зони, военни бази и други граждански
обекти. Така в новия свят базиращ се на глобалното взаимодействие
регионалното развитие се налага като наука за ефективно поставяне на
инфраструктурата и зониране за устойчивото развитие на територията,
правилното усвояване на пространството чрез устойчивото развитие на
региона. тезите за повишаващото се значение на регионалното развитие
намират основно в трудовете на Питър Калтхорп. Неговата основополагаща
теза е, че регионите в новите условия са призвани да решават проблеми от
екологична, социална и икономическа насоченост, които могат да изискват
непременно регионална насоченост или съответно дефицит в развитието на
съответната територия. Обособени са два модела на градско развитие –
единият, който се опитва да решава урбанистични проблеми чрез архитектура,
а другият – в който градското развитие е резултат от сложна мрежа от
взаимодействие, от мултикултурен диалог с участието на всички
заинтересувани страни. Ако приемем, че причината за световната финансова
криза не е сриването на "лошата ипотека" в САЩ, а глобалната свръх
капитализация на пазарите, прекалено голяма за световния БВП. Така, че
когато икономиката не е в състояние да превари капитала, сривът на пазарите
и спадът на икономическия ръст е неизбежен, Капиталоемкостта на БВП и
темповете на неговия прираст имат гранични стойности, превишаването на
които води до срив на фондовия пазар и рязък спад на темповете на
икономическия растеж. Това несъмнено се отразява и върху регионалното
развитие на националната територия. В тази посока е важно да се прецени
значението на всеки един мащабен проект в градското развитие. Търсенето на
конкретни ефекти от реализацията на една или друга инициатива може да
доведе до очертаване на предимства и недостатъци на една територия спрямо
друга. Икономическото въздействие върху дадена територия може да има и
негативен ефект върху нея. Например според съвременните тенденции в
урбанизма спрямо територията на въздействие е необходимо да се направи и
проучване на отделянето на въглеродни емисии в средата, което ще се
предизвика от бъдещото застрояване. В съвременното градоустройство, за да
се създаде жива градска тъкан, е нужно тя да бъде полифункционална, за да
отговаря на динамиката на нашата епоха. Затова тенденцията в съвременното
планиране определя като важен принцип създаването на компактни
многофункционални структури. Тази тенденция трябва да противодейства на
стремежа за разрастване на града, за прекомерна урбанизация.
Кризата има пряко отражение и върху жизнения стандарт на
населението. В общи линии кризата се отразява най-сериозно върху
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урбанизираните територии и градския начин на живот, където икономиката се
развива с по-високи темпове. Затова преодоляването на последиците от
кризата е свързва с инвестициите в големите инфраструктурни проекти,
особено енергийните и транспортните, може да са най-добрият начин за
преодоляване на ефектите от кризата. Необходима е по-гъвката и поефективна политики на пазара на труда и по-пълно усвояване на
еврофондовете и програмите, предприемане на категорични законодателни и
административни мерки за насърчаване на чуждестранните инвестиции, както и
подобряване на диалога между социалните партньори. Най-тежкото и найтрудно преодолимата последици от кризата е състоянието на пазара на труда.
Фактически пазарът на труда е коренно променен в началото на второто
десетилетие на ХХІ век. Друга важна мярка за облекчаване на бизнес климата е
ограничаване на регулаторните режими, ускоряване на административните
процедури, премахване на предпоставките за корупция в работата на
администрацията. Свеждането до минимум на регулаторните режими на местно
равнище трябва да бъдат обвързани със субсидиите за общините, така че да
генерират приходи и същевременно да водят до подобряване на бизнес
климата.
По отношение на националната територия необходимо е да се разделя
ролята на държавата и ролята на икономически активните лица свързано с
регионалното развитие. На тази основа е необходимо да направим опит за
дефиниране на силните и слабите страни на регионалната политика на
България, както и възможностите, които стоят пред страната ни като член на
ЕС.
Силни страни на регионалната политика в България според Комисията за
присъединяване и преговори на ЕС са свързани със сравнително малки между
регионални различия, добре балансираната все още селищна мрежа и опорна
мрежа от градове, сравнително евтин труд в съчетание с високо ниво като цяло
на образование, наличието на добри природни ресурси и благоприятен климат
и стратегическото географско положение. По отношение на избора на
приоритети на развитие на националната територия трябва да се имат предвид
и възможния потенциал и желание за развитие на туризъм, повишената като
цяло местна инициатива и възможности за развитие на местно/ регионално
ниво, очертаващата се тенденция за постигане на сериозни позитивни промени
в бизнес средата и развитие на предприемачество и поява на малки и средни
предприятия (МСП). Допълнително може да се работи за извеждане като силни
страни в регионалното развитие на подобряването на околната среда, високото
ниво на икономическа активност на жените, погранично местоположение на
всички райони за планиране, което предоставя възможност за трансгранично
сътрудничество, спонтанното възникващи регионални клъстери, визията за
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създаване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и развитие
на високотехнологични отрасли и високия относителен дял на населението с
висше образование.
При провеждането на провежданата регионална политика се забелязват
и слабости като значителна разлика в икономическата зрялост на районите в
сравнение с ЕС, значителни вътрешно регионални различия, наличие на
изостанали райони и проблеми с поляризацията във всички райони, съответно
неблагоприятни демографски тенденции; риск от обезлюдяване на големи
части от територията, както и слаба професионална адаптивност и
професионална квалификация несъобразена с изискванията на пазара на
труда. В отделните региони с различна острота се забелязва и дефицитът по
отношение на несъвършена бизнес инфраструктура, относително нисък жизнен
стандарт, очертаващи се регионални разлики в натоварването на околната
среда и изградеността на екологичната инфраструктура, маргинализация на
градски райони, повишаващи се различия в условията на живот в селата и
градовете, липса на от собствени инвестиционни и иновационни фондове и
амортизирана и неравномерно разпределена техническа инфраструктура;
Възможности на България за регионално развитие в условията и
отражението на финансовата криза върху националното стопанство са
свързани преди всичко с постигане на макроикономическа стабилизация, както
и привличане и приток на преки чужди инвестиции. В новите условия това може
да стане посредством изграждане на европейските транспортните коридори
през България(5 от общо 10 минават през България), експанзия на
информационно технологични приложения в световен мащаб (което
предоставя нови възможности за бизнес управление), развитието на клъстери
като фактор за привличане на ПЧИ в определени отрасли, както и интеграция
на трансграничните райони. Необходимо е по-целенасочена работа и за
ефективното разпределение на публичните финанси между държавния и
общинските бюджети и оптимизиране на публичните разходи, същевременно
развитие на концесиите като форма за привличане на външен капитал,
инвестиции в регионална и местна инфраструктура, осигуряващи достъп до
европейските инфраструктурни мрежи.
По отношение на регионалното развитие България трябва да генерира и
провежда политика за повишаване на стабилността в Югоизточна Европа,
което да повиши сигурността и атрактивността на региона за чуждестранните
инвеститори, повишаване на способността на районите да се борят с натиска
на европейската конкуренция, преодоляване на растящите регионални
различия, преодоляване на дефицита от липсата на регионални инвестиционни
фондове и рисков капитал, подобряване на ниската предприемаческа култура,
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поради недостатъчни умения и обща предприемаческа среда в районите, побързото навлизане на икономиката на знания и целенасочено развитие на
публично-частни партньорства.
На базата на казаното по-горе е необходимо да се изведат и няколко
извода и да се очертаят насоки за развитие на националната територия в
условията на финансова криза. На първо място това е преодоляване на
недостатъчният капацитет – институционален и административен. Първият е
свързан с липсата на институции за провеждане на дейността по устройство на
териториите след закриването на проектантските организации в началото на
90-те
години
с
техните
пълноценни
градоустройствени
отдели.
Административният капацитет е свързан с наличието на кадри с необходимите
знания в областта на устройственото планиране. От една страна, е необходимо
високо качество на образованието, което да гарантира овладяването на
съвременни знания, но от друга страна, е важна и системата за обучение.
Административният капацитет е свързан и с въпроса за знанието за
устройственото планиране и развитието на регионите и градовете се гради в
мултидисциплинарни екипи, то е едновременно интердисциплинарно и транс
дисциплинарно, в процеса на работа се обогатява и натрупва на принципа на
синергията. На второ място като причина за състоянието на устройственото
планиране у нас може да се посочи нарушената йерархия на планиране. В
момента се изготвя първата районна устройствена схема на 5 общини около
Пловдив, но по изготвянето на националната устройствена схема се спори
повече от 5 години. Подробните устройствени планове също много често
предхождат общите устройствени планове, така че при изготвянето на планове
и схеми от по-горни нива почти винаги се налага да се отразяват вече взети
решения за развитие на териториите. И ако към това се добавят и безбройните
нарушения на одобрени ОУП, които се правят с подробни планове на отделни
имоти, става ясно защо не може да се планират териториите така, че да се
осигурят най-подходящите комуникационно-транспортни връзки, които да
съкратят част от маршрутите на автомобилите, а оттам и разхода на горива;
защо е трудно да се предложат алтернативни маршрути и видове градски
транспорт; защо не могат да се проведат логично и безпрепятствено
пешеходните и велосипедните алеи, без да се налага да се преминава през
лабиринти от сгради и заградени имоти. Доброто планиране поощрява
използването на обществения транспорт и алтернативното придвижване,
намалява задръстванията, замърсяването на околната среда, разходите на
енергия и спомага за постигане на целите на интелигентната мобилност,
заложена в поредица от документи на ЕС. На трето място следва да се
отбележи непълното покриване на въпросите за устойчивото развитие и
енергоефективността в придружаващите устройствено планиране и
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инвестиционно проектиране оценки за въздействието върху околната среда. В
действащите наредби за обхвата и съдържанието им следва да се включат и
социалните и икономическите въздействия от човешката намеса - социалното
приобщаване и икономическият просперитет, намаляването на риска,
енергийната ефективност.
На последно място е ограниченото знание и опит в областта на
интегрираното планиране. Към официалните дефиниции може да се прибави
още интегриране на принципите от стратегически документи и приоритети от
планове и програми от по-горни нива, на знанията и идеите на всички
участници в процеса на планиране - от професионалистите до представителите
на местните власти и общности, интегриране на целите на планирането и
опазването на околната среда със социалните и икономическите цели и накрая
координиране на прилагането и контрола по изпълнението на плановете,
проектите и предписаните мерки в техните оценки.
Трябва също да се има предвид, че световната успешна практика по
обновяването на териториите не се базира само на физическото обновяване.
Най-добрите проекти показват, че само физическото подобрение на средата не
е достатъчно, колкото и средства да бъдат изразходвани за това, необходимо е
да се осигурят и онези работни места, които ще отговорят най-точно на
потребностите на региона, на знанията и уменията на хората, ще им дадат
възможност за професионална реализация. Това ще подобри модела на
социално поведение и приобщаване, ще увеличи желанието на хората за
участие в инициативи от обществен интерес, включително и в такива за
повишаване на енергоефективността, ще ги направи по-щастливи и способни
да оценят и съхранят обновената среда. Хората трябва да бъдат поставени в
центъра на всички политики, планове, проекти и програми.
От кризата всички са засегнати малко или много. Необходимите стъпки в
посока на регулация на националната ни икономика не се различават много от
мерките предприети от европейските страни, разбира се съобразяването със
специфичните условия на българската икономика са неизбежни и колкото порано бъде осъзнат този процес толкова по-добре за българската икономика.
Развитието на регионалното сътрудничество в редица социално-икономически
и културни области трябва да намира израз в провеждането на целенасочена
политика за регионално развитие. Регионалното развитие трябва да разшири
своя обхват и фокусираност, и да работи за решаване на проблемите,
възникващи в областта на енергетиката, транспорта и инфраструктурата,
екологията, граничната сигурност, миграцията и др., са често регионални и
съвместното им обсъждане и решаване ще има положителен ефект за
стабилността, сигурността и развитието на регионите.
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МЕТОДИКА ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ „СИН ОКЕАН”
ас. Бони Мисляшки
Университет за Национално и Световно Стопанство
METHODOLOGY FOR FORMULATING A BLUE OCEAN STRATEGY
as. Boni Mislyashki
University of National and World Economy
През последното десетилетие технологическият прогрес значително
увеличи продуктивността на компаниите и им позволи да предлагат
безпрецедентно голям брой стоки и услуги. В резултат на това, в голяма част от
индустриите предлагането надвиши търсенето. Все по-засилващата се
тенденцията към глобализация също е значителен фактор за ожесточаването
на конкуренцията между организациите. Именно тези причини обуславят
нуждата от устойчива стратегия, която да разграничи компаниите от нейните
конкуренти и да създаде ново търсене.
Според генеричните конкурентни стратегии на Майкъл Портър –
лидерство в разходите и диференциация – за да бъде една компания успешна
и конкурентоспособна, тя трябва да се придържа само към една от тях. За
разлика от тях, стратегията „Син океан” залага на стойностната иновация. Тя
акцентира едновременно и върху създаване на допълнителна стойност чрез
диференциация, и върху намаляване на разходите чрез отстраняване или
редуциране на факторите, които предлагат малка или никаква стойност за
потребителите. Стойностната иновация създава полза едновременно както за
клиентите, така и за компанията.
В настоящия доклад е разработена методика, която систематизира
етапите, през които трябва да се премине при формулиране на стратегията
„Син океан”. Методиката е базирана на практиката на водещи световни
компании. В нея са използвани представените от авторите на концепцията - В.
Чан Ким и Рене Моборньо - подходи, методи и инструментариум стратегически диаграми, рамка „Четири действия”, основни подходи за
преструктуриране на пазарните граници, идентифициране на трите пласта
неклиенти, както и стратегическа последователност.
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Методиката за формулиране на стратегия „Син Океан” включва
следните четири етапа:
1. Идентифициране на конкурентните фактори за успех и
изготвяне на стратегически профил, както на компанията, така и на
нейните конкуренти
1.1. Определяне на конкурентните фактори
Първият подетап от формулирането на стратегия „Син океан” включва
дефиниране и описание на факторите, които оказват влияние върху
конкуренцията сред компаниите в дадена индустрия.
1.2. Изготвяне на стратегически профил на настоящите конкуренти
На този подетап се разкрива в кои фактори те стратегически инвестират,
за да постигнат конкурентно предимство и да спечелят по-голям пазарен дял.
1.3. Изготвяне на стратегически профил на компанията
Показва в кои фактори организацията инвестира и къде нейният профил
се различава от този на конкурентите. Стратегически профил не се изготвя за
компании, които тепърва ще навлизат на даден пазар.
При изготвянето на стратегическата диаграма организацията трябва да
вземе предвид следните предизвикателства:
•

разпознаването на конкурентните фактори не е лесно постижимо;

•
преценката до каква степен компанията и конкурентите предлагат
различни конкурентни фактори и какво е тяхното ниво изисква много време и
усилия.
Поради тези причини е подходящо да се използват услугите на
консултанти, които чрез експертни оценки да идентифицират конкурентните
фактори и съответно тяхното предлагане от различните играчи в индустрията.
2. Проучване на възможностите за създаване на син океан и
максимално увеличение на неговия потенциал
3.2.1. Анализ на възможностите за създаване на син океан чрез
използване на шестте основополагащи подхода за преструктуриране на
пазарните граници.
Провеждат се интервюта и анкети с хора, работещи в индустрията
(служители, партньори, доставчици) в това число и загубени клиенти,
потенциални клиенти, клиенти на конкурентите и на алтернативните индустрии.
Като се вземат предвид мненията на всички тези групи ясно могат да се откроят
различията във факторите, които мениджърите възприемат като съществени за
потребителите и тези, които в действителност са. За да се постигне по-голяма
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обективност, препоръчително е действията по събиране на информацията да
се извършат от външна фирма като по този начин ще се преодолее
фрустрацията на част от служителите и партньорите.
Събраната информация служи като основа за изследване на шестте
основополагащи подхода за създаване на сини океани:
•

Алтернативни индустрии - компаниите се конкурират не само с

другите компании от своята индустрия, но също и с компании от други
индустрии, които произвеждат алтернативни продукти или услуги. Те включват
продукти и услуги, които имат различни функции и форми, но една и съща цел.
При всяко решение да купят дадена стока или услуга, потребителите често
подсъзнателно преценяват различни алтернативи. Именно това поражда
нуждата да се открояват основните фактори, които карат потребителите да
предпочетат дадена алтернатива.
•

Стратегически групи в индустриите - стратегическите групи

могат да се подредят в приблизителен йерархически ред на базата на два
параметъра - цена и предлагане. Всеки скок в цената води до съответен скок и
в някои измерения на предлагането. Голяма част от компаниите наблягат на
подобряване на конкурентната си позиция в рамките на една стратегическа
група. За пример може да се посочи автомобилната индустрия.
Производителите на луксозни автомобили се съсредоточават върху това да се
представят по-добре един от друг във високия ценови сегмент, както и
производителите на по-масови автомобили се стремят да превъзхождат
останалите в своята стратегическа група. Те не обръщат внимание на това
какво правят другите, защото от гледна точка на предлагането те не се
конкурират.
•
Потребителска верига - съществува „потребителска" верига,
която директно или индиректно участва при вземането на решение при покупка.
Купувачът, който плаща за продукта или услугата, би могъл да е различен от
действителния потребител, а в същото време съществуват и хора, които влияят
върху купувача. В случаите, когато тези три групи се различават всяка от тях
има различно разбиране за стойността на продукта. Чрез анализиране на
потребителските групи компаниите биха могли да разберат как да
предначертаят собствените си криви на стойността, за да се концентрират
върху нови групи потребители.
•

Допълващи продукти и услуги - допълващите продукти и услуги

съдържат неоползотворена стойност. Основната задача при този подход е да
се определи общото решение, което потребителите търсят при избора на даден
продукт или услуга.
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•

Функционален и емоционален подход към потребителите -

съществуват най-общо два подхода при привличането на потребителите от
страна на компаниите. Някои индустрии се конкурират по цена и тя определя
ползата от продукта - техния подход е рационален. Други се конкурират
основно с емоциите, които предизвиква продукта или услугата при клиента подходът им е емоционален. Когато компаниите желаят да променят
функционалната и емоционална привлекателност на своята индустрия, те
могат да открият ново пазарно пространство. Емоционално ориентираните
индустрии предлагат множество екстри, които увеличават цената без да
подобряват функционалността. Отстраняването на тези екстри би довело до
създаване на по-прост, евтин и нискоразходен бизнес модел, който да бъде
добре приет от клиентите. Обратно, функционално ориентираните компании
могат да добавят екстри, които да увеличат емоционалната привлекателност на
предлагания продукт или услуга и така да стимулират ново търсене.
•

Тенденции във времето - основният момент тук е не да се

прогнозира самата тенденция, а да се определи как тя би променила
стойността за клиентите и как това ще окаже влияние върху бизнес модела на
компанията. Задачата при този подход не е да се предскаже бъдещето - нещо,
което само по себе си е невъзможно, а да се постигне по-пълно разбиране на
тенденциите, които съществуват днес. Три принципа са от съществено
значение за оценяване на тенденциите във времето, за да се създаде основа
за формулиране на стратегия „Син океан". Тези тенденции трябва да са от
съществено значение за бизнеса на компанията, да са необратими и да имат
ясна траектория. Във всеки момент могат да се забележат множество
тенденции, но само една-две от тях биха оказали осезаемо влияние върху
даден бизнес.
2.2. Анализ на трите пласта неклиентите
Съществуват три пласта от неклиенти, които могат да се превърнат в
клиенти. Тези пластове се различават по относителната им дистанция спрямо
пазара, на който оперира компанията.
Фигура 1
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Както показва фигура 1, първото ниво на неклиенти е най-близо до
пазара, на който оперира компанията. Те се намират на границата на пазара.
Това са потребители, които рядко приемат офертата на една индустрия или го
правят най-вече от необходимост, но мислено остават неклиенти. Те са готови
да напуснат индустрията при първа възможност - щом намерят по-добра
алтернатива, те веднага я избират. Въпреки това, ако индустрията предложи
скок в стойността, те не само биха останали, но и честотата на покупките им
също би се увеличила.
Вторият пласт от неклиенти е съставен от хора, които отказват да се
възползват от предложенията на индустрията. Те са неклиенти, защото гледат
на офертите на компанията като на възможност да задоволят нуждите си, но се
отказват от тях. Тези хора или задоволяват потребителските си нужди по друг
начин, или не го правят изобщо.
Третият пласт от неклиенти е най-отдалечен. Това са неклиенти, които
никога не са оценявали като възможност предложенията на даден пазар.
Техните нужди остават неизследвани, защото играчите на пазара не ги
оценяват като целева група и потенциални потребители.
Неклиентите предлагат много повече информация за това как да се
отключи и развие син океан, отколкото относително доволните съществуващи
клиенти. За разлика от съществуващите потребители, които искат повече за помалко, неклиентите са тези, които могат да отличат факторите, чрез които една
компания може да създаде стойностна иновация.
2.3. Изготвяне на нови стратегически профили
След като компанията е проучила възможностите за създаване на сини
океани чрез използване на шестте основополагащи подхода за
преструктуриране на пазарните граници и е анализирала трите пласта
неклиенти, тя трябва да изготви нови стратегически диаграми чрез рамката
„Четири действия”. Възможността да се изготвят няколко профила, от своя
страна, насърчава мениджърите да правят иновативни предложения и
стимулира креативното мислене. Всяка визуална стратегия трябва да отговаря
на изискванията - фокус, отклонение и запомнящо се мото.
3. Изложение на стратегическите диаграми
3.1. Представяне на новите стратегически профили пред
ръководителите на компанията, клиенти, неклиенти, служители и
партньори.
За целта е необходимо да се съберат всички тези групи в зала, където
ще бъдат представени новите стратегически диаграми.
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3.2. Оценка на стратегическите диаграми, обосновка на избора и
обратна връзка
След представянето диаграмите се поставят по стените на залата или на
стативи и се дава възможност на присъстващите да гласуват за най-добрата
според тях стратегия. За тази цел може да се раздадат на всеки от аудиторията
по еднакъв брой залепващи листчета, които да разпределят между найпредпочитаните от тях алтернативи.
След като залепят листчетата, всеки от присъстващите обосновава
избора си, като по този начин се засилва обратната връзка в процеса на
формулиране на стратегията. Те трябва да обяснят и защо не са гласували за
другите стратегически профили.
3.3. Изготвяне на обобщаващ стратегически профил
След като екипа по формулирането на стратегията види какво се е
харесало на присъстващите и какво не, той трябва да изготви обобщаваща
крива на стойността. На този етап е много вероятно част от конкурентните
факторите, които се считат от компанията за ключови, да се окажат
несъществени за клиентите и неклиентите. С помощта на журито се определя и
от кои фактори компанията трябва да предложи повече, както и какви нови
фактори да включи.
3.4. Проверка за правилна стратегическа последователност на
новоформулираната стратегия
Процесът завършва с проверка за правилна
последователност на новоформулираната стратегия. На
представена последователността, към която трябва да
компанията при формулирането на стратегията „Син Океан”:

стратегическа
фигура 2 е
се придържа

Тук отправна точка е ползата на потребителя от продукта или услугата.
Ако няма такава, то липсва начален потенциал за създаване на син океан. В
този случай съществуват само две възможности - замразяване на идеята или
тя трябва да бъде преосмислена. След като се отговори положително на
въпроса за потребителската полза от продукта или услугата, следва втората
стъпка - определяне на стратегически правилната цена. Компанията не трябва
да разчита, че ще създаде търсене само заради добрата цена. Ключовият
въпрос тук е следният - цената на офертата привлича ли масовия потребител
така, че той да има неустоима възможност да плати за нея? Ако отговорът е
отрицателен, клиентите няма да могат да си я позволят и офертата няма да
създаде нужното пазарно търсене. Тези две първи стъпки разглеждат въпроса
за приходите от бизнес модела на компанията.
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Третия елемент на стратегическата последователност са разходите.
Компанията не трябва да позволява разходите да определят цената. Не бива
също да се намалява ползата от продукта или услугата, ако високите разходи
не позволяват да се печели при стратегическа цена. Когато не може да се
постигне целевия разход, организацията трябва или да се откажете от идеята,
тъй като синият океан няма да бъде печеливш, или трябва да преработи бизнес
модела така, че да отговаря на целеви разход. Комбинацията от
изключителната полза от продукта или услугата, стратегическото определяне
на цената и целевите разходи позволяват на една компания да постигне
стойностна иновация - скок в стойността както за потребителя, така и за
компанията.
Фигура 2

Последната стъпка, която компанията трябва да разгледа, са пречките
при приложението. Формулирането на стратегията „Син океан" е завършено
изцяло само когато организацията може да се справи с пречките при
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приложението й още в самото начало, за да е сигурна в успешното
осъществяване на идеята. Пречките при приложението включват например
потенциалното неодобрение, което идеята може да получи от търговците на
дребно, партньорите и служителите.
Използвани информационни източници:
1. Ким, У. Чан, Р. Моборньо, Стратегия „Син Океан”, Локус Пъблишинг,
София, 2006.
2. Porter, Michael. E., Competitive Advantage, New York: Free Press, 1985.
3. Bowman, Cliff, “Generic strategies: a substitute for thinking?”, The Ashridge
Journal, Spring 2008.
4. Blue Ocean Strategy Tools and Frameworks
http://www.blueoceanstrategy.com/abo/bos_tools.html
5. Creating Blue Oceans
http://blueoceanstrategy.typepad.com/creatingblueoceans/blue_ocean_strateg
y_basics/index.html
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СОЦИАЛЕН ОДИТ НА СЪВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
гл. ас. д-р Евгений Стоянов
КИА при УНСС - гр.Пловдив
Резюме: Материалът разглежда явлението “социален одит” от гледна
точка на възможността да бъде представен като значим начин за
повишаване на качеството на взаимоотношенията между обществото и
съвременната организация на базата на взаимни интереси и доказани ползи.
Ключови думи: социална отговорност, социална отчетност, социален одит.
Все още за много мениджъри на съвременни организации понятието
“социален одит” звучи странно, или по-скоро непонятно поради стандартното
възприемане на одитинга като финансово насочена дейност и определението
“социален”, като доказателство за обществено обоснован оттенък. Има и други
въпросителни като тази, дали благотворителността е своеобразен “грях” в
организационната политика, или пък основание за данъчни преференции по
повод на нейните разнообразни прояви. Сигурно звучи абстрактно и голяма
степен непонятно как и защо се оценява формиращата се група от социални
показатели на съвременната организация.
Поради спецификата на темата, преди да се заговори за социалния одит
и добре да се направят някой уточнения относно съдържанието на термина
“социален”. Ако това се възприема като връзка с благотворителността (а тя е
филантропия), то оценката за нея може би е необходима на самата
организация за да оправдае финансовото си състояние и посоките на движение
на паричните потоци. В последните години определени групи от
непроизводствени организации активно пропагандират употребата на
разработени с помощта на западни фондове методики за оценка на
ефективността от благотворителност. На този етап съществуват определени
резерви по повод употребата на този тип методи за оценка, поради две причини
– на първо място методиките са разработени за непроизводствени
организации, на второ място са правени наблюдения и обобщения върху
резултати в малки райони с ограничен брой организации с нематериален
предмет на дейност, в най-добрия случай формиращи местни общности.
Тук е мястото да се каже, че има известно разминаване между
вътрешната и външната оценка по този въпрос. Ако при вътрешната –
организационната ефективност поддържа определено ниво като се усвояват и
инвестират средства в производствения процес, то при външната от гледна
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точка на ползите за обществото нещата определено куцат. Създадените и
работещи благотворителни инициативи и програми, които се инициират от
предимно непроизводствени организации не са в състояние да решат
актуалните проблеми на обществото като заплати, цени, здравеопазване,
екология и др.
Благотворителността като правило не е тясно свързана с бизнесинтересите на съвременната организация. При проведени социологически
проучвания на територията на Великобритания, Франция, Германия и Русия в
сериозни по мащаб и обем на производство организации висшият ешелон на
мениджъри споделя мнението, че благотворителността е особен вид
алтруизъм, или това са мероприятия с не много сериозен характер, при
положение, че адреса на самата благотворителност е бил конкретно насочен
към месни инициативи и конкретни собствени служители 1.
Ретроспективният преглед на световното икономическо развитие
предоставя данни, че началото на социалният одит се свързва с 40-те години
на ХХ-ти век и САЩ. В тези трудни години социалният рейтинг на
организациите става важен и наблюдаван. Върху неговото формиране оказват
влияние отношенията на разглежданата компания с персонала и с
профсъюзите, с местното общество и инициираните от него програми. 60-те –
70-те години основание за трансформации в социалния одит дават
недоволството от негативните последици на сериозния ръст на производство,
застрашителните размери по нарушаване на екологичното равновесие,
различните форми на дискриминация, заниженото качество на стоки и др.
Основната вина за социалното напрежение и икономическо неравенство
се вменява на бизнеса според близки до правителствата среди и налагащото
се обществено мнение. Рязко намалява покупателната активност, но не и
способност поради намаляващото доверие в организациите. При тези
специфични условия се осъзнава нуждата и се формира инициативата за
обособяване на социално отговорно организационно поведение. Макар да
съществуват редица организации 2 от корпоративен тип, които отделят
значителни суми за нуждите на обществото и регионите си на действие на този
етап все още това се единични случаи.
Нов етап в утвърждаването на този инициатива настъпва с въвеждането
на Закон за реинвестиции в местните региони и общества (Community
Reinvestment Act) през 1977 година. Този документ е приет конкретно за
дейността на американските банки, като това поощрява съпричастността на
Коментираните резултати са получени от английския фонд CAF при изследвания в периода
2002-2008г.
2
Dayton Hudston, Levi Strauss, Cummings Engines и др. имат практика да отчисляват до 5% от
обложените с данък печалби всяка година за социални програми и инициативи.
1
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банковите клонове към социалните проблеми и настроение. Макар при банките
да е твърде рисковано да се говори за намеса в тяхната политика и изпълнение
на план, с публикуването на рейтинг още за следващата година се вижда, че
рейтингът носи резултати и имиджът намира паричен израз. Копирайки
американския опит в редица страни от западна Европа се появяват промени в
законодателството, регистриращи нарастващия обществен интерес към
социалната активност и присъствие на различни по предмет на дейност
организации 1.
В постсоциалистическите страни след промените от 1989-та – 1990-та
също се забелязва раздвижване по този повод. В средата на 90-те под
формата на “социални инвестиции”, “социален налог”, или “нравствен налог” на
базата на сходна с американската нормативна база се появяват утвърдени
форми 2 с относително установени принципни позиции 3. Дори се стига и до
провеждане на годишна класация със съревнователен характер (Русия 2000г.,
Унгария 2000г., Полша 2001г. и др.). За съжаление на може да се говори за
изграждане на система от единни критерии за провеждане на социалния одит
дори в общи икономически общности като ЕС и Русия поради някой съществени
различия и специфика на трудовото законодателство.
Обективната оценка на социално значимата дейност на организациите
става необходима, по ред причини:
- ограничени ресурси. Днес бизнесът дава на държавата не по-малко от
60-65% налози на държавата, като направлението”социални цели” продължава
да нараства;
- увеличаващите се социални различия между отделни групи хора
провокира нова преразпределение на постигнато, придобито и т.н.;
- осъзнатата необходимост бизнеса да участва в социалноикономическите реформи, подсказани от нови решения при актуализацията на
обществените проблеми като: бедност, безопасност, престъпност, корупция и
по този начин се предпоставя създаването на балансирани отношения между
власт и бизнес.
За органите на властта обективното участие на организациите в
развитието на регионалната икономическа политика (индекс на социалната
отговорност) позволява активизирането на приток на инвестиции в региони,
като повишава тяхната инвестиционна привлекателност, намалява социалното
напрежение и свързаните с него рискове и повишава жизненото равнище. С
Великобритания (1985), ФРГ(1987), Франция(1987), Италия(1988) и др.
ООН: Глобален договор – Давос 1999; МОТ: Трипартидна декларация за принципите на
мултинационалните компании – Женева 2000; ОИСР: Ръководни принципи – Париж 2000.
3
“Създаване на европейска рамка за социална отговорност на предприятията” 2001, Брюксел ЕК
1
2
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други думи, социалният одит може да се превърна в инструмент за влияние на
организациите върху местната и централна власт и гарант за игнорирането на
слабости в бюрократично-чиновническите отношения.
Обществената необходимост и сериозният резонанс на социалния одит
предполагат участието на държавата, научните среди и консултантските
организации в създаването на възможно най-ефективна и адекватна методика.
Може смело да се твърди, че обединяването около реализацията на идеята
социален одит създава съобщество по този повод, в което се дефинират
различни участници с различни гледни точки – Обсерватория за социална
отговорност на предприятията, Международен институт за социален одит(IAS),
Център за развитие на корпоративната социална отговорност(CSR Europ),
Институт за вътрешен одит(IFACI), както и организации за подготовка на
социални одитори – Университет в Екс ан Прованс, ESC-Гренобъл, IAE –
Тулуза, Камара на частните служители – Люксембург и др.
Разглеждайки публичното присъствието на съвременните организации от
гледна точка на Теорията на заинтересованите страни, може да се твърди, че
като постоянен участник в тези взаимоотношения се явява самото общество.
Съвременната организация има вменени правомощия да формира печалби и
ползи, включително и за него. Не случайно социалните инвестиции в цял свят
се явяват като сериозни и значими организационни ангажименти. Оценката на
възвръщаемостта на тези инвестиции (ROI) в отношение на организационната
социална дейност позволяват на бизнеса да оценява влиянието на тези
инвестиции според конкретни показатели. Всяка външна система за социален
одит е необходимо да започва с вътрешна система за оценка на ефективността
от социалната активност на организацията, т.е. с оценка на ползите за бизнеса
от социалните инвестиции.
Говорейки за социален одит е нужно да се спомене, че самото основно
понятие няма единна трактовка и понастоящем е доста размито, като включва
различни цели, обхват, методики и техники на реализация. Едно от
тълкуванията се свързва със социалната отчетност (social reporting), като
правило външен. Организациите се отчитат като правило пред своите външни
засегнати (заинтересовани) страни - акционери, инвеститори, клиенти и
държава.
Международният институт за социален одит и Институтът за вътрешен
одит дефинират социалния одит като “одит по отношение на управлението и
начините на функциониране на хората в наели ги организации, както на
вътрешните, така и на външните им взаимоотношения. В този случай тежестта
пада върху човешките ресурси на организацията, тяхното управление и
поведение.
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Според становище на експерти при ЕК 1 одитът се определя като
”системна оценка за социалното въздействие на дадена организация по
отношение на определени норми и очаквания”. В това размито определение се
открива трудността да се дефинират международно признати социални
стандарти, поради национални различия в трудовото право, свързани с
културно разнообразие на трудовите отношения.
Други среди възприемат социалния одит като “независим и документиран
методически процес, който позволява да се получат одиторски доказателства и
да се оценят обективно, за да се определи в каква степен критериите на одита
са постигнати”, при положение, че критериите са формирани на базата на
определени социални норми. Тук е поставен акцент върху съответствието и
съобразността, но липсва понятието диагноза, достатъчно важно при
социалния одит.
Най-общо казано социалният одит е подход за задълбочено проучване
на управлението на дадена организация от гледна точка на неговите вътрешни
и външни социални въздействия и ефекти.
В различните световни икономически зони има определени различия по
отношение на съдържанието на социалния одит, или по скоро на водещата
гледна точка, въз основа на която се базира. В САЩ социалният одит фокусира
главния си образ върху социалното съответствие на организационното
поведение и основните ключови показатели за самата дейност. Социалният
одит определя реалните стратегии и практика на организацията, съобразявайки
ги с обществено утвърдените норми на регионално и отраслово равнище, като
ги адаптира към заявените претенции на всички засегнати страни. В Европа
акцентът е поставен върху поведението на организациите в сферата на
човешките ресурси: екология, опазване на здравето и безопасността,
отношенията с местните власти и общество. Социалният одит оценява всички
сфери от дейността и съпоставя ценностната система на организацията,
поведението й по въпросите на бизнес-етиката, вътрешно-операционните
практики, системата за мениджмънт, заедно с очакванията на всички
заинтересовани страни (акционери, собственици, инвеститори, клиенти и
общество). При такъв одит откриващ несъответствията между заявените
организационни цели и реалната практика се явява като система за ранно
известяване на назряващи проблеми и предприемане на корективи за
провеждане на социално адекватно организационно поведение и стратегия.
Редно е да се отбележи, че социалният одит създава при адекватна социална
политика нематериални активи, като имидж на одитираната организация.

1

виж препратка №5
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До началото на ХХІ-ви век голяма част от организациите имат проблеми
с методологията за провеждане на социален одит, поради липсата на
възможност да се използват количествени оценки по утвърдени критерии. За
преодоляване на споменатите недостатъци в последните години са създадени
нови методики, позволяващи метрифициране, а от там и контрол. На този етап
в социалния одит се налагат разработки на The New Economic Foundation (NEF,
UK) и Smith O’Brien(USA).
При NEF измерването и стандартите се съобразяват с водещата
заинтересована страна (всички страни имащи отношение към собствеността на
организацията). При американските консултанти това е отново налице, но се
наблюдават отношенията на заинтересованите с реалните ключови показатели
от дейността. Този подход позволява да се създава количествена оценка на
резултатите от стратегията на организацията по отношение на
заинтересованите, но и да се оцени стратегическия финансов ефект от
операционната практика на самата организация.
Методиката O’Brien представлява интегрирана система за одит на
корпоративната устойчивост (Corporate Responsibility Audit - CRA), която
комплексно оценява организационната дейност по пет основни показателя:
- Система за управление на качеството;
- Енергоспестяване и опазване на околната среда;
- Отношенията с персонала;
- Трудовите правоотношения и правата на човека;
- Взаимоотношенията с обществото.
Освен споменатите параметри, които се следят одитната система
осигурява възможност на организациите да натрупват репутация, да повишават
доходите си, да увеличават своята производителност, да се провежда
количествен анализ на стратегическите и финансови ефекти от активната и
адекватна практика на бизнеса, съобразена с интересите на засегнатите
страни. Тази методика е интегрирана към основните международни рейтингови
системи за социална отговорност на бизнеса.
От всичко написано се вижда, че едни от основните причини за
провеждане на социален одит и подобряването на състоянието на бизнеспоказателите. Не случайно предпочетената методика поставя акцент не
толкова върху социалните въпроси, колкото върху социално-икономическите и
икономическите последствия от управленските решения и свързаните с това
стратегии. Освен това социалният одит се превръща в обществено осъзната
потребност, поради своето съответствие и адекватност на поведението на
социално ориентираните инвеститори (пенсионни и инвестиционни фондове),
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имащи собствени
организациите 1.

системи

за

оценка

на

социалната

отговорност

на

Самият процес по реализация на социален одит протича в 10 стъпки.
Интересно е да се отбележи, че в определени моменти от протичането на
процеса
акцентите
падат
върху
фактори
като
корпоративната
култура(вътрешни) и очаквания на заинтересовани страни (приоритетно
външни).
Общественият интерес и споделените практики формират групи
стандарти, които се прилагат в одитните мероприятия. По–често прилаганите
от тях са:
Стандарти ISO – за устойчиво развитие (ISO9000, ISO 14000);
Стандарт EMAS – за екологичен одит;
Стандарт OHSAS 18001 – за овладяване на рисковете;
Стандарт
SA
взаимоотношения.

8000

–

за

състояние

на

трудово-правните

Други успешно използвани стандарти за социален одит са: Global
Reporting Initiative, Domini Social Index, UN Global Compact, AA1000 и др.
В краткия преглед на социалния одит е некоректно да не отбележи и
състоянието и развитието на идеята в България. Приобщаването й към ЕС
минава през редица процедури с информационен и контролен характер. Макар
определени форми на одит да имат сериозни традиции в българската
икономика и законодателство, на този етап за социалния одит това твърдение
не е в пълна сила. Проведено е мащабно изследване, финансирано от ЕС и
МОТ за региона, засягащо България, Турция и Румъния. Изследване са
предимно организации от леката промишленост, където социалният одит се
оказва по-разпространен и популярен. Резултатите са оповестени в края на
2005 година 2. Посочени са ползи за наетия персонал, приоритети на одиторите.
Поради това, че изследването е свързано с провеждането на първи по рода си
подобни мероприятия не са налагани санкции, а са създадени списък с
препоръки и напътствия.
От написаното по повод социалния одит могат да се формират няколко
извода:
Първо. Социалният одит е път към създаване на сериозен баланс между
обществото
и
организациите,
създаващи
блага
за
него,
като
взаимоотношенията се базират на взаимно осъзнати ползи.
Авторът има предвид случаи, като този на известния фондов индекс Domini Social Index 400,
разработен от Kinder Lydenberg Domini (KLD).
2
Sebastian van der Vegt.,” Social Auditing in Bulgaria, Romania and Turkey….”, Ankara Tr., ILO,
2005.
1
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Второ. Устойчивият характер на икономическите социално обосновани
интереси е най-сериозната предпоставка за бързото развитие на теоретичните,
нормативните и методическите разработки свързани със социалния одит.
Трето. Формирането на имидж, като сериозен нематериален актив на
съвременната, стратегически ориентирана организация предопределя
утвърждаването на социалния одит като съществен, критичен фактор в този
процес.
Четвърто. Утвърждаването и институционализирането на социалния
одит в българската икономика е начин за повишаване на общественото
доверие към българския бизнес и неговите организации, подобряване на
бизнес средата и възможност за привличане на нови и свежи инвестиции при
протичането на критични икономически ситуации, включително и по време на
икономически кризи.
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ПРОБЛЕМИ И ПРЕЧКИ ЗА УСПЕШНОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА
КОРПОРАТИВНИ СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ
ас. Даниела Илиева – Колева
Университет за Национално и Световно Стопанство
Резюме: Концепцията за устойчиво развитие и корпоративната социална
отговорност е особено модерна и публична тема, както и проблем, който
изисква адекватни и своевременни действия.
Много от компаниите у нас вече осъзнават, че изостават в тази област, но
повечето от тях не се осмеляват да направят нужните крачки и изчакват
на стартовата линия. Други ползват услугите на ПР агенции, консултанти
по бизнес развитие и околна среда, или по самоинициатива се впускат в
поредната имидж акция по засаждане на дръвчета, събиране на отпадъци
или други подобни еднократни прояви, които им позволяват да твърдят, че
са отговорни към околната среда и устойчивото развитие.
Основната цел на изследването е да направи актуална оценка на степента
на социална отговорност и ангажираност на бизнеса в България. Предмет
на изследването са пречките пред българския бизнес да участва в социални
кампании и липсата на държавни стимулира за тази дейност. Тезата на
автора е, че за подобряване на средата е необходимо да се обединят
усилията на общество, бизнес и държавна политика, в съответствие с
добрата европейска практика.

1.

Въведение в корпоративната социална отговорност

Корпоративната социална отговорност (КСО) е нова концепция за бизнес
поведение и бизнес отношения. Със значителното си ударение върху етиката
тази концепция приема и обхваща идеята за бъдещите поколения и
гарантиране на устойчиво развитие.
КСО означава бизнесът доброволно да включи грижата за социалните и
екологичните въпроси в своите индустриални и търговски дейности.
В началото на ХХІ век чрез анализите на дейността на фирмите се
измерват корпоративните резултати по отношение на три групи критерии:
икономически, социални и екологични. По този начин бизнесът е поставен
стабилно в контекста на обществото по отношение на постоянните си
взаимодействия със социалните групи и техните различни очаквания.
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Съвременните "пост индустриални" бизнес организации, все повече
започват да създават "добавена стойност" към работата на организациите си.
Тази добавена стойност произтича от отделянето на средства за проекти за
повишаване на общественото благосъстояние и социално развитие в
общностите, в които работят, от насърчаването и реализирането на програми
за доброволна работа на персонала на тези компании за различни
общественозначими
каузи,
от
привличането
като
служители
на
"различни/социално изключени" хора към работата на организациите си, от
произвеждането на продукти и услуги, които са съобразени с екологичните
норми и здравето на потребителите им и др.
Този цялостен социално отговорен подход на работа на организациите
води до подобряването на имиджа на компанията и повишаване на
разпознаваемостта на нейните продукти, до подобряване на връзките на бизнес
организацията с държавната и местни власти и институции, до разширяване на
пазарния дял и увеличаване на клиентите, до по-лесното привличане и
задържане на служители в организацията и др. (Фиг.1).

Фиг.1 Комплексност на социално корпоративната отговорност
(Източник: Grand Thornton, Corporate Social Responsibility, www.gt.com)
Понятията "корпоративна социална отговорност" (КСО) и "социална
отговорност на бизнеса" (СОБ) са общоизвестни, но практиката у нас показва,
че мениджмънтът все още не знае как да управлява тези "отговорности".
Именно за това е важно да се знае как се осъществява СОБ.
„Световният съвет на бизнеса за устойчиво развитие" определя
корпоративната социална отговорност като задължение на бизнеса да
допринася за устойчивото икономическо развитие, трудовите отношения с
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работниците, техните семейства, местната общност и обществото като цяло за
подобряване качеството на живот.
Корпоративната социална отговорност не е еднократен акт, а
дългосрочен процес от дейности, свързан с трите стълба на устойчивото
развитие - икономически растеж, развитие на обществото и защитата на
околната среда. Говорим за постигане на търговски успех чрез спазване и
покриване на етични, правни, търговски и всякакви очаквания на обществото.
Бизнесът доброволно поема ангажимент за внимание към околната среда,
човешките права и общностите, който надхвърля задълженията му по закон.
Корпоративната социална отговорност се отнася до задълженията на
фирмата към обществото или по-конкретно към тези, които са пряко засегнати
от прилагането на корпоративните политики и практики. Това е и един от
акцентите в доклада на последния Международен икономически форум, според
който трите ключови фактора „корпоративната конкурентоспособност,
корпоративното управление, корпоративното гражданско съзнание, както и
връзките между тях ще изиграят значителна роля при формирането на
критериите за добрия бизнес лидер в следващото десетилетие”.

2.

Стандарти за социална отговорност

Компаниите по света разработват собствени фирмени политики и
прилагат различни стандарти, които в една или друга степен засягат
социалната отговорност.
2.1.

SA 8000 (Social Accountability)

Разпространен е стандартът SA 8000 (Social Accountability), разработен
през 1998г. от SAI (Social Accountability International – Международна
организация по социална отговорност).
Стандартът SA 8000 е базиран на международните норми за човешките
права, описани в конвенциите на Международната организация по труда,
Конвенцията на ООН за правата на децата и Световната декларация за
човешките права.
Ключови изисквания на SA 8000 са неизползването на детски и
принудителен труд, осигуряване на здравословни и безопасни условия на
работа, възможност за членство на служителите в различни асоциации и
сдружения, недопускане на дискриминация, регламентиране на работното
време и компенсиране на положения извънреден труд.
2.2.

Инициатива на IISD и ISO

Повечето съществуващи стандарти за социална отговорност са или
секторно ориентирани или важат и се прилагат само от организациите, които са
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ги създали за своя собствен бизнес. Ето защо ISO стартира разработването на
международен стандарт, който да даде указания за действията на фирмите,
независимо от предмета им на действие.
Две са основните предизвикателства пред ISO в тази насока: стандартът
трябва да съдържа указания към организациите как да идентифицират
очакванията на обществото и в последствие да удовлетворят тези очаквания. В
създаването на такъв стандарт трябва да се ангажират както експерти в
областта на международните стандарти, така и представители на
заинтересованите страни.
2.3.

Стандарти за устойчиво развитие

Централният секретариат на ISO наскоро издаде документ за
стратегическо планиране (ISO Horizon 2010 – Standards for Sustainable World –
“Стандарти за устойчив свят”), който дефинира като задвижващ механизъм
„натиска на отговорния подход към устойчивото развитие, покриващ аспектите
на икономиката, обществото и околната среда, където всички действащи лица в
обществото играят своята роля и всички компании и организации трябва да
демонстрират своята ангажираност”.
Глобализацията и свързаното с нея нарастване на взаимодействието
между отделните държави и региони прави международните стандарти
изключително важни. Въпреки това, устойчивото развитие е област, която
значително се различава от тези, в които досега е работила Международната
организация по стандартизация. Затова при разработване на стандарти,
свързани с устойчивото развитие и социалната отговорност, ISO се придържа
към три основни принципа.
2.3.1. Единият е стандартите да имат препоръчителен характер, което
гарантира на националните правителства възможността да разработват и
постановяват политики за устойчиво развитие, съобразени с националните
особености.
2.3.2. Друг принцип е при разработване на стандарти за устойчиво
развитие и определянето на техния обхват да се вземат предвид преди всичко
нуждите и проблемите на развиващите се страни.
2.3.3. Третият принцип е да се осъществи диалог с общността, която
работи по проекти, насочени към постигането на устойчивото развитие международни, регионални и национални организации.
2.4.

ISO 26000

Новосъздаденият стандарт за КСО (ISO 26000), провокира много малки,
средни и големи фирми да създават и да се включват активно в социалните и
екологични проекти на локално и национално ниво.
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Проектът е насочен към устойчиво и непрекъснато подобряване на
социално-икономическите условия и мерките за опазване на околната среда,
чрез подкрепа на малките и средните предприятия и бизнес асоциациите при
осъществяване на тяхната дейност по отговорен начин.
В дългосрочен план проектът цели да повиши конкурентоспособността и
достъпа до пазари за МСП от страните на Южна, Централна и Източна Европа
чрез намаляване на разходите, създаване на партньорски бизнес-контакти, подобро
разбиране
нуждите
на
потребителите,
подобряване
на
производителността, качеството и взаимоотношенията с инвеститорите.
3.
Конкурентни предимства
корпоративна социална отговорност

за

фирмите,

ангажирани

с

Цялостно приложеният план на корпоративната обществена отговорност
носи на фирмите дългосрочни конкурентни преимущества:
Повече доверие към фирмата, подсилване на нейния имидж и
подобряване на репутацията;
-

Засилване на предаността на потребителите към марката;

Засилване на атрактивността на фирмата за квалифицирани и
талантливи потенциални служители; развитието и мотивирането на собствения
персонал позволява да се избягва текучеството на кадрите и да се привличат
най-добрите специалисти;
-

Засилена лоялност и продуктивност на служителите; Запазването

на талантливите сътрудници в компанията. Служителите, които не са
равнодушни към екологичните и социалните последствия от дейността на
компанията, са заинтересовани да продължат да работят в нея и по-нататък.
Това позволява да се спестят поне 2% от разходите, свързани с текучеството
на висококвалифицирани кадри;
По-високо ниво на удовлетвореност на служителите и преданост
от страна на клиентите, както и произтичащи от това дългосрочни приходи;
Мотивираността и гордостта на сътрудниците от това, че на своето работно
място допринасят за обществено полезната дейност на компанията, повишават
производителността на труда с около 10%;
-

По-добри отношения с обществото;

-

Спестяване на разходи за рисков мениджмънт;

-

Възможност за иновации;
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По-голяма привлекателност за инвеститорите; Възможностите за
привличане на инвестиционен капитал за социално-отговорните компании са
по-високи, отколкото за други компании;
-

Отличаване от конкуренцията в очите на потребителите; 1

-

Увеличаване производителността на труда в компанията;

Реклама на стоки или услуги; Допълнителен приход за сметка на
привличането на потребители, предпочитащи екологично чисти стоки,
увеличаване на пазарния дял и излизането на нови пазари е средно около 5%;
Оповестяване на дейността на компанията в средствата за масова
информация;
Стабилно и устойчиво развитие на фирмата в дългосрочна
перспектива и по-голяма устойчивост в кризисни ситуации; 2
-

Запазване на социалната стабилност в обществото като цяло; 3

-

По-добри = по-богати

Годината е 1983 г. Статуята на свободата в Ню Йорк има нужда от
реставрация. По иновативен начин в проекта се включва American Express:
едно пени от всяка транзакция и един долар от издаването на всяка нова карта
отиват за каузата. Така в рамките на четири месеца символът на града
получава 2 млн. долара. В същото време транзакциите на American Express
скачат с 28%, а клиентите се увеличават със 17%.
Тази кампания поставя началото на т.нар. маркетинг, обвързан с кауза, и
показва как организации с търговска и нетърговска цел могат да си
сътрудничат, за да постигнат взаимни ползи.

4.

Корпоративната социална отговорност по света и в България

4.1.

По света

Според проучване, проведено от IEG, Inc. (консултантска организация по
въпросите на корпоративното дарителство), за маркетинг, обвързан с кауза, в
САЩ през 2007 г. са похарчени 1.44 млрд. долара, а през 2008 г. - още 1.52
млрд. През следващата година по разбираеми причини ръстът е по-скромен, но
все пак го има.
Тези числа доказват, че маркетингът с кауза е мощен инструмент, който
ще се налага все повече. Нагласите на потребителите също са окуражаващи.
Изследване на Cone Millennial Cause Study за 2007/2008 г. показва, че при
В-к „Дневник”, м.ноември 2008
Конференция НДК, 6 октомври 2006г., www.csr.bg
3
Конференция НДК, 6 октомври 2006г, „Корпоративната социална отговорност - принцип или
стандарт” Божидар Данев
1
2
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сравнимо качество и цена 89% от американците на възраст между 13 и 25
години биха предпочели да купят продукт от компания, която се асоциира с
благотворителност. При това положение не е чудно, че редица маркетингови
проучвания намират пряка връзка между обвързването с обществена кауза и
ръста на продажбите. По блестящия модел на пионерите от American Express.
Защото за потребителя по света имиджът на компанията като "добър
гражданин" действително има значение - освен че изгражда лоялност, той се
материализира в реално измерим бизнес ефект (Фиг.2).

Фиг.2 Глобална социална ангажираност
(Източник: The Case for Corporate Social Responsibility,
www.triplepundit.com/2010/08/the-case-for-corporate-social-responsibility/)
4.2.

Нагласите в България

Засега няма изследване, което да даде точен отговор на този въпрос.
Според Красимира Величкова, директор на сдружение Български дарителски
форум, за търговски ползи в буквалния смисъл на думата все още е пресилено
да се говори. "Добре е обаче като градене на имидж", категорична е тя.
До момента чуждите компании са основният двигател на корпоративната
социална отговорност. На първо място, това са клоновете на международни
организации, които имат седалища в България. Техните наръчници за социална
отговорност идват по вътрешнофирмен път от компанията майка. На второ
място са българските компании, които са експортно ориентирани или са част от
международни вериги и искат да продават своите продукти или услуги. И не на
последно място са фирмите, които имат мотивацията да направят нещо,
свързано със социалната отговорност, и да бъдат сред първите в своята
страна. Този процес вече няма как да бъде спрян, той ще се развива
изключително бързо. Дали мотивацията ще дойде от ЕС, където се приемат
общи нормативни актове, или ще бъде от страна на бизнеса като изисквания за
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продажба и участие в международния пазар, при всички положения процесът
на глобализация ще ни сблъска с КСО дори и в малка държава като България.
Корпоративната социална отговорност е неразривна част от доброто
корпоративно управление. Навсякъде по света публичните компании се
стимулират да правят социално отговорни кампании. В ЮАР например има
изискване компаниите, които искат да спечелят обществена поръчка, да са
реализирали проект в тази насока. Приоритетите в отделните страни са найразлични и са държавна политика на съответното правителство, но всички са в
полза на обществото. В България все още няма национална стратегия за
социална отговорност. 1
4.3. Kак
българските
компании
благотворителност и социална грижа

отделят

средства

за

Според Закона за корпоративното подоходно облагане 10% от нетната
печалба на една компания могат да бъдат дарени. Това е най-ниският процент.
Проблемът е, че в България няма голям корпоративен бизнес, който да дарява.
Така всичко се оставя на случайността. Повечето компании имат бюджетите за
дарителство, но те минават през маркетинга на фирмата, където нещата се
размиват.
Около 90% от компаниите даряват не защото данъчните облекчения ги
блазнят. В края на 2009 година е направена донорска конференция и се оказва,
че за 2008 година от българския бизнес са дарени 9 млн. лв. Тази сума е била
декларирана като дарения според изискванията на закона, т. е. фирмите са
получили данъчни облекчения. Според икономиста Георги Кадиев българският
бизнес има потенциал за дарения до 100 млн. лв. При малкия и средния бизнес
е по-скоро индивидуален тип дарителство, а не корпоративен. Хората по-скоро
вадят пари от собствения си джоб.
След всичко казано дотук обаче един факт прави впечатление.
Данъчните облекчения може и да са повече от предходните години, но
отстъпките продължават да бъдат толкова малки, че трудно могат да
премахнат навика за укриване на облагаеми доходи. Друг е въпросът и кой
може в тези трудни времена, да си позволи да отдели пари за дарения, за да се
възползва от преференции.

в-к Дневник, 15.02.2009г.,
www.dnevnik.bg/pazari/intervju/2009/02/15/675543_valia_chilova_horata_sa_povajni_ot_normata_na/
1
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5.

Българската практика в корпоративната социална отговорност

Макар и все още недостатъчно познат, маркетингът, обвързан с кауза,
постепенно набира сила в България. Съвсем естествено компаниите търсят
инициативи, които имат връзка с основната им дейност. Козметичната компания
Avon например се ангажира с борбата срещу рака на гърдата и срещу
домашното насилие. "Данон" имат проекти, подкрепящи здравословно хранене
и спорта, "Проктър и Гембъл" подкрепят талантливите деца и доставят
оборудване за родилни отделения, туристическата фирма "Одисея ИН" работи
за екокаузи. Общото между всички тези компании е, че те финансират
благородните си инициативи, като отделят процент от продажбите на продукт
или серия продукти. Обикновено средствата се предоставят на партньорска
гражданска организация, която се грижи те да бъдат инвестирани по
предназначение.
Такъв е случаят с козметичната компания "Арома", която си сътрудничи с
българското представителство на екологичната организация WWF (World
Wildlife Fund). "Пет процента от себестойността на всеки закупен продукт от
серията Aroma Green Line ще се акумулират във фонд и чрез тях ще се
заплаща на собствениците на горски масиви, които се задължават да отглеждат
гората за период от 20 или 25 години. Става дума за своеобразна "екологична
услуга", пояснява идеята Димитър Луканов, изпълнителен директор на "Арома".
Проектът на агенцията за приключенски туризъм "Одисея ИН" също е
свързан с опазване на природата и устойчивото развитие. Социалните
инициативи на компанията вече имат традиции, а нейният собственик и
изпълнителен директор Любомир Попйорданов държи да подчертае, че те не се
случват само "по Великден, за Коледа или Нова година". По инициативите от
типа маркетинг с кауза "Одисея ИН" работят в сътрудничество с Българска
фондация "Биоразнообразие" (БФБ). Първият опит е от 2006-2007 г., когато 5%
процента от цената на всички продадени от "Одисея ИН" екипировки за
планински туризъм отиват за подпомагане на програмата на БФБ за опазване
на българската природа.
Скромният успех на кампанията не ги отчайва. "В края на 2008 г. за
пореден път си дадохме сметка, че зеленото не е част от представата за
България по света и в частност сред туристите и туроператорите, предлагащи
приключенски туризъм. Така се роди кампанията за 3 евро", разказва
Попйорданов. Идеята е да предложат на партньорите си - над 30 туроператора
извън България, да брандират всички продажби на пътувания до страната като
солидарни с каузата за опазване на природата и да отделят по 3 евро от своя
търговски марж за всеки пакет. Не всички прегръщат идеята с ентусиазъм. Все
пак седем от партньорските организации на "Одисея ИН" се ангажират и така с
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общи усилия събират средства за реални подобрения в околната среда и
условията за туризъм в хижа "Ехо" в Стара планина.
Сътрудничество за благородна кауза отскоро имат "Данон" и фондация
"Димитър Бербатов". Изборът на партньор от компанията обясняват с факта, че
футболистът е "идол за децата и може да допринесе много именно за развитие
на тяхната двигателна активност". Защото проектът има за цел да възпита
"трайни навици за здравословен начин на живот сред учениците чрез активен
спорт и здравословно хранене". Какъв е приносът на "Данон"? Два процента от
цената на продадените продукти през октомври и ноември ще бъдат
инвестирани в подобряване на спортните съоръжения в училищата. За да
получат финансиране, учебните заведения трябва да кандидатстват с
конкретни проекти.
Отскоро компании с подобна гражданска позиция могат да се включат и в
кампанията на фондацията за подпомагане на деца с увреждания "И аз мога".
Неправителствената организация предлага стикери, които да се поставят върху
стоки като знак за ангажираност с каузата. Част от приходите от продажби на
тези продукти пък ще отива за създаване на център за деца с аутизъм в
Пловдив. Това, разбира се, не изчерпва списъка с подобни инициативи.
Въпросът е доколко ефективни са те и успяват ли да съберат достатъчно
средства.
Въпреки това фирмите не губят надежда. "Каузата е дългосрочна.
Колкото повече средства се съберат в този фонд, толкова повече гори ще
бъдат спасени. Според нашите планове за една година ще могат да се
осиновят около 400-500 дка гори", убеден е Димитър Луканов от "Арома".
Засега средствата отиват за един масив в Габровския Балкан.
Други организации преосмислят и подобряват кампаниите си в движение
с надеждата да стигнат до повече хора.
За повечето от компаниите, отделящи средства за спонсорство, тази
дейност е неотделима част от т.нар. корпоративна социална отговорност."Един
бизнес може да бъде наистина ценен, ако създава ценности за обществото, в
което се развива", счита Биляна Георгиева, мениджър "Корпоративни връзки" в
Nestle. Всяка компания е длъжна да се съобразява със средата, в която
оперира, и да допринася за нейното развитие, е убеждението и на Стелиана
Георгиева, маркетинг мениджър на Globul. Тя обръща внимание, че не се
отнасят към спонсорството като към благотворителност, а като към инвестиция
както в марката, така и в начина, по който хората възприемат Globul.
В Coca-Cola предпочитат думата партньорство, "защото не сме само
спонсор, а активен партньор в инициативите, които подкрепяме", държи на
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уточнението Петя Джонева, мениджър "Маркетинг, PR и корпоративни
комуникации".
А за Danone спонсорската дейност е заложена в самия бизнес модел на
фирмата, където редом с икономическите цели се поставят и социални такива,
обяснява Цветелина Георгиева, мениджър комуникации в "Danone България".
Компанията отделя финансови ресурси само за проекти, които се развиват във
времето. Така например детският футболен турнир "Данониада", който тръгва
от България и се разраства до единственото официално признато от ФИФА
световно първенство за деца, се провежда за 11 поредна година.
Nestle пък е традиционен спонсор на форума "Кариери" и тази година го
подкрепя за пети пореден път. Според Биляна Георгиева дългосрочното
сътрудничество е ключовата дума за проектите, които реализира компанията.
Тя пояснява: "Спонсорството е стратегическа дейност при нас. Всяка година се
изготвя план за корпоративна социална отговорност, в който се формулират
основните направления, в които ще се инвестира."
Истината е, че корпоративните социални инициативи в България нерядко
се сблъскват с пословичното недоверие на хората. "У нас всички
благотворителни каузи, подкрепени от компании, са форма на маркетинг или
ПР, ако предпочиташ", дава израз на общественото мнение потребител във
Facebook. "В самите организации обаче хората вярват, че го правят, защото си
струва и защото е нещо добро. Паралелно с това е съвсем нормално всеки да
гони някакъв имидж", коментира Красимира Величкова от Българския
дарителски форум. Тя смята, че компаниите в България, с изключение на
международните, които имат глобални политики, нямат традиции в социалната
ангажираност. "В България нито в училище, нито в дома, нито в медиите се
говори за корпоративна социална отговорност. А мениджърите и членовете на
бордовете са продукт на средата, в която живеят", разсъждава тя. И добавя, че
благотворителността невинаги се измерва само в пари: "Дори само
обвързването на определена кауза с името на компанията или използването на
нейните канали за комуникация може да бъде от съществена полза." Колкото и
добра да е една инициатива обаче, тя няма да работи, ако хората не знаят за
нея и ако не й повярват. 1

6.

Заключение

Концепцията на корпоративната обществена отговорност се основава на
балансирането между хората, печалбата и околната среда. Ако тези три основи
са уравновесени и обвързани със стратегията на фирмата, й носят конкурентен
1

„Бизнес с кауза”, /www.karieri.bg/karieri/biznes_s_kauza/
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принос. Не на последно място корпоративната обществена отговорност е
концепция, която може да бъде използвана не само от големите, но и от средни
и малки компании.
Глобализацията принуждава фирмите да разглеждат корпоративната
социална отговорност като крайъгълен камък на успеха в дългосрочен план и
като източник на конкурентни предимства - в краткосрочен.
Социалната отговорност на една компания би могла да има различни
проявления. Социално отговорният бизнес най-общо би трябвало да работи в 4
области:
Добре организираното и оборудвано работно място е това, което
прави всеки един бизнес успешен, като създава подходящата среда и по такъв
начин осигурява възможност на работната сила да прояви своя потенциал и
мотивация, така че бизнесът да е успешен.
Пазарът е втората област, в която социалната отговорност се
проявява. Това проявление е свързано със създаването на продукти и услуги,
които отговарят на нуждите на клиентите и са на добро ниво на качество, като
по такъв начин осигуряват на клиентите задоволяване на техния бизнес и
индивидуален интерес.
Околната среда е третата област на работа в изпълнение на
социално отговорните принципи на работа. Изпълнението на съответните
бизнес дейности по начин, който опазва или се грижи за възстановяването на
околната среда и интегрира тези принципи в цялостната си работа е важно
условие за успешен бизнес.
Четвъртата област на работа по отношение на социалната
отговорност е общността, в която съответния бизнес функционира.
Инвестицията в работно време на служителите, експертиза и ресурси, за да се
предоставят икономически възможности и да се подобри жизненото равнище
на хората от общността, както и да се насърчи проявлението на добра воля в
населените места където бизнесът оперира е важна част от работата на
бизнеса за постигане на общественото благосъстояние. Инвестициите в
социалното и икономическото развитие на общността могат да бъдат много и
различни - от даряването на средства за дадена кауза (корпоративна
филантропия), през създаването на доброволчески програми за сътрудниците
си, до реализирането на дългосрочни програми за развитие на общностите,
обединяващи различни по-горе описани инициативи.
Действията за осъществяване на четвъртата област от политиката на
социална отговорност на дадена компания обаче са свързани с инвестирането
на множество ресурси не само в дейностите за осъществяване на политиката
на компанията в съответната област, но и в изграждането на необходимите
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знания и умения в самата организация за това как да я осъществява.
Инвестициите в общността, в която работи социално отговорният бизнес
изискват познание за това, какво е социална промяна, как е най-добре тя да се
реализира (оценка на нуждата, дефиниране на идеята, поставяне на целите,
достъп до ползвателите и др.), така че да постига максимален резултат, как да
се вземат предвид всички аспекти на социалното развитие и др. Отделните
бизнес организации очевидно могат сами да работят в четирите области на
социална отговорност, в това число и в областта на отговорност към
обществото. Разбира се съществува и друг начин за работа в областта и той е
свързан с партньорството с експертите в тази област – неправителствените
организации. Този подход на работа има множество предимства – по качествен
и ефективен е, стратегически разработен е, изисква по-малко ресурси, води до
по-добри резултати, има по-голям обхват, спомага за развитие на гражданското
участие, а от там и на обществото и др. Все повече бизнес организации,
сблъскали се с трудността да реализират сами социално отговорни програми в
дадена общност се обръщат за сътрудничество към своите „естествени”
партньори - неправителствените организации.
Основните пречки пред по-нататъшното утвърждаване на КСО се
коренят в бизнес културата, водена от краткосрочни съображения и
предпочитание за неформални правила и процедури; в недостатъчната зрялост
на фирмите и на пазара, която предполага и оскъдни финансови ресурси за
практически действия; в липсата на достатъчно информация и експертни
познания; в съществуването на някои погрешни представи, в които КСО се
отъждествява с изпълнението на законовите задължения; в продължаващата
несигурност на бизнес средата, която отклонява внимание и ресурси от подългосрочните бизнес подходи и политики.
Прочуване, извършено от Алфа Рисърч показва, че на фирмено равнище
Корпоративната социална отговорност (КСО) продължава да бъде ново
понятие. По-малко от една пета от анкетираните фирми имат или очакват да
получат един от стандартите в тази сфера. 1
Нуждата да работят в нестабилна и относително несигурна социална и
икономическа среда е принудила повечето фирми да приемат много къс
времеви хоризонт, за да разработват своите разчети. А това по дефиниция не
стимулира бизнес политики от по-високо ниво като корпоративната социална
отговорност, отчита проучването. Сред пречките е и липсата на модерен
управленски опит, на специализирано познание и подготвени кадри. На
фирмите не им достигат също пари, организация и време, за да въведат
„Корпоративната социална отговорност в „нова” Европа – предизвикателства и решения,
www.ceibg.bg/show.php?gstoryid=56&rubrid=16
1
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принципите на корпоративната социална отговорност в пълния им вид.
Отсъства и систематичен публичен натиск, който да изисква от компаниите
цялостно социално отговорно поведение. Няма стратегия на държавно и
общинско равнище, няма обща рамка, която да зададе насоки и приоритети за
компаниите, отчита още проучването на "Алфа рисърч". Въвеждането на
различни управленски стандарти е важно доказателство, че една компания
води социално отговорна политика. За съжаление в България сертифицираните
компании все още са малко. 1
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в-к Капитал, 30.11.2007г,
www.capital.bg/biznes/predpriemach/2007/11/30/403004_otgovoren_biznes_no_na_parche/
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